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. లం లి 

ఆంధ దేశ మ్యనందలీ యము ద్రిశాంధ్రజష్థష్థీ మును 1 సేకరించి (వచు 

రించు తలంవుతో, ఆంధ్ర విశ్వకళావరిమత్తువారు “ఇపాలికాలమునుండియు. తంజూ 

వూరు మొదలైన స్థలములలోనున్న యము ద్రిత్మగంథములను వాని (ప్రతులను 

సంపాదించుచుస్నా రు, ఈసందర్భమున 1988 వ సంవత్సరము. నుండియు తీంజా 

వూరు సరస్వతీమహలులోని తాళపత్ర గంథములకు. (బతులు తయారుచేయించు 

చునే యున్నారు. అట్టుసంపాదించిన యనేక (గంథములలో దిపద'భారత మును 

సంస్కరించి ము(ద్రించుట కారంభించిరి, ఆకాలమున ఈశకార్యము సాగించుటకు 

అధ్యక్షులుగా శ్రీ వీంగలి లశ్షీ శ్రకాంతంగారు నియమింపంబడిరి. 1949 వ సంవ 

త్సరము జనవరిలో పీరు ఉద్యోగమునుండి విశ్రాంతిపొందిరి, అప్పటికి ద్విపద 
భారతములోని మొదటిసంపుటము (అనగా ఆడి సభా పర్వములు) ము(దించి 

- పకటింపం బడినది, రెండవసంపుటము ఉద్యోగపర్యాంతము వారిపర్య వేక్ష ణము 

ననే వెలసినది. 1949న సంవత్సరము అక్ట్రి'బరుమాసములో ఆంధవిశ్యక ఛాపరివత్తు 

ప్రచురణశాఖకు న న్నధ్యత్రునిగా నియమించుటచే మిగిలిన (గంథమును నేను 

సరిచూడవలసి వచ్చినది. కర పర్వము తుదియాశ్యాసమునుండియు న్వన్తారోహణ 

పర్వాంతము పరిశీలించు నవకాళము నా*శేర్పడీనది. 

ఈ ద్విపదభారత ము[ద్రణమున కాధారము చాలవజకుం దంజావూరిలోని 
తాళపత్రమాతృక యొక్క-టియే. సౌప్తిక (స్ర్రీపర్యములకు తిరుపతిలో 'వేజొక 

తాళవత్రమాతృకథయండలా జాననాక్షైలస్టన 
(పతులయందలి గ చకములతో నా శెరిష్టుకడ! లను ము(దించితిమి. తమ 

తాళవష్యతమాతృకళను బంపీ మా ' వయరేళ్న ముత గ కలము చేసిన (శ్రీ తిరుపతి 

వెంక శేశ్వర ప్రాళ్య విద్యాపరికోధనాల యాధ్యక్షుళ్టీథ్ దూక్చతత, 

ఈ ద్విపడ్తచ్ధారత ము[దణము నిర్వహించ్తుఖీలో మొదటినుండియు స 

యులుగా (శ్రీ) కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మగార్తు ప్రనిచేయుచున్నా రు. 

వాల్తేరు విద్వాన్ సోమ యా జి, 

7-6-50 | (పచురణ శా ఖాధ్యక్షుం(డు, 
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విషయసూచిక 

భీష, పర్వము - (ప్రథమాశ్యానము 

విషయము 

ధృత రాష్ట్రునికడకు వేదన్యాను. డరుటెంచుట 

నంజయు.డు ధృత రాష్టునకు భూపరిణామంబు 

చెప్పుట 

భీము నిమరణము విని ధృత రాష్ట్రుండు పలవించుట 

యుద్ధ విశేషములను సంజయు(డు ధృత రాష్ట్ర)న 

*ిజింగించుట , 

భీమ్ముండు నిజయోధుల కుత్చాహంబు గలిగించుట 

పాండవయోభధులు యుద్ధమునకు వెడలుట 

ధృష్టద్యుమ్ను ! డచలవ్య్యూాహముపన్నుట 

భఛీమ్మపర్వము - ద్వితీయా శ్వాసము 

ధర్శరాజు పాదచారియె భీష్ముని యొద్దకు బోవుట 

ధర్మజుండు గురు కృప శల్యులచేత రణమున కనుజ్ఞాతుం 

డగుట 

అర్జునుండు స్యజనసంహోరమునకు ఫంకించి 

మోహోవిష్టుండగుట 

అర్జునుండు (శ్రీకృవ్లుని దివ్యరూపంబు గనుంగొని 

స్తుతించుట 

భీమ్ముని (పథమ దివసయుద్ధము 

భీష్ముడు పాండవవీరుల నొన్నించుట 

పుటసంఖ్య 

ELE) క్ష 

౧౯ 



ళీ 

భీన్మపర్యము - తృతీయా శ్యాసము 

వీషయము 

ద్వితీయ దివస యుద్ధ [క్రమము 

ధృష్టద్యుమ్నుండు (ద్రోణుని డలపడి విరథుడగుట 
భీముడు కళింగసె న్యము నుజునూడుట 

తృతీయదివసయుద్ధము 

దుర్యోధవండు భీమునితో? బోరి మూర్భిల్లుట 

భీష్ముని విజ్బంభణమునకు. బాండవయోధులు 

తల్ల డిలుట 

(శ్రీకృష్ణుయ భీమ్ముం దః పడంబోవుట 

చతుర్థ దివస యుద్ధము 

ధృష్టద్యుమ్ను (డు శల్యనందను మడియించుట 

ఛీమ నేనుడు మాగధు గజానీకము మడియించుట 
భీముండు దుర్యోధనునితోం బోరి నూర్భిల్లుట 
ఘటోత్క చుండు మాయాబలంబునం గొరవ 

సెన్యముప్రై విజ్బంభించుట 

కృష్ణా ర్థునులు దుష్ట నంహారమున కై జన్మించిన 

_ నరనారాయణు లని సంజయుడు ధృతరాస్ట్రున 

శకెతీగించుట 

పంచమదివస యుద్ధము. 

ద్వంద్వ యుద్ధము 

అభిమన్యు లక్ష గాకుమారుల ద్వంద్వ యుద్ధము 

థీవ శ్రసర్వము - చతుర్థాశ్వాసము 

పంచమదివన యుద్ధశ్రమము 
భీముండు దుర్యోధనుని మూలబలము నుక్కడ(చుట 
ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుని వై. దలపడుట 



విషయము + పుటనంఖ్య 

"తెరలినపై నికుల నర్దునుంయు మజలించుట eee రో 

ఛీవ్ముగాంధా రేయుల సంవొదము 002 రజా 

సప్తవుదివన యుద్ధక్రమము oe ౭౭ 

ధృష్టద్యుమ్నూ నిచే దుర్యోధను(డు నిరథుం డగుట లం ౭౯ 

వేకితాన కృపాచార్యుల ద్వంద యుద్ధము (0a రాం 

అష్టనుదివన యుద్ధ(క్రమము . 2 ౮౬. 

భీముడు సునాభుంజాది కురుకుమారుల నుజు 

మాడుట త ళం 9 

ఇరావంతుండు గాంఛారపతుల? జంపీ యలంబుసునిచే 

మృతుడగుట లం రారా 

ఫఘటోత్కచుండు కౌరవసై న్యమును నుజుమూాడుట 46 ౯౧ 

భీముడు ఘటోత్కచునకు. దోడగుట ఏ6 ౯9 

భీవ శ్రసర్వము - పంచమాశ్వాసము 

దుర్యోధనుండు భీవు ని నిష్థురము లాడుట 46 గాం 

నవమ దివన యుద్ద క్ర మము 00 రాగా 

అలంబుసు. డభీమన్యు పై 6 గవియుట 2 ౧౦౧ 

అర్జునుడు ద్రోణాచార్యునితో యుద్ధము సేయుట ... ౧౦౩ 

(దుర్యోధనుడు శల్యుని( బాండవులపై బురి 

కొల్పుట 666 ౧౦౬. 

భీష్ముండు విజృంభించి పొండవ నేనల నుటుమాడుట 09 ౧౭౭ 

శ్రీ కృష్ణుండు. లేరు డిగి భీమ్మనిపై కి. బోవుట 2 ౧౧౦ 

పాండవులు రవాస్య(ప్రకారమున భీష్ముని యొద్దకుం 
బభోవుటం ళం 0 ౧౧౮ 

భీష్ముని దశమదివసయ. ద్థ్ఞ క్రమము ee ౧౧౬ 

అర్జునుడు (పోత్సహించి శిఖండిని భీమునిమై 

గవియించుట 508 ౧౧౮ 
ఇ శా 



విషయము 

దోణు. డశ్వక్ఞామను భీమ్మునకుం దోడంపుట 

శతానీకుండు భీమ్మునితోం బోరి మడీయుట 
శిఖండిని మున్ని డుకొని యర్జునుండు భీష్ముని 

దునుమాడుట 

కౌరవ పాండవయోధులు శరత్రల్స గతుండై న 

భీమ్మునియొద్దకు వచ్చుట 

కర్ముండు భీమ్ముని యొద్ద కేం రణమొనర్స నను 
'వేండయట 

జ 
౬ 

hae 

(దోణపర్యము - (వథమాశ్వానము 

యుద్ధవి శేషములను సంజయుడు థృత రాష్ట్రన 
శెజిగించుట 

(దోణాచార్యుల సర్వ నే శాధిపత్య ము 
ధర్భజుం బట్టియిచ్చునట్లు (దోణుండు దుర్యోధనునకు 

వరమొసలపట 

(దోణుని (పతినకు వెజవవలదని యర్హునుండు ధర్శజు 
నకు ధైర్యము గొలుపుట 

(ద్రోణు(డు పాండవ సైన్యముపై విజృంభించుట 
అర్జునుడు దోణునాంగి కౌరవమైన్యము నుజు 

మాడుట 

(ద్రోణుని ద్వితీయ దివస యుద్ధము 
అర్జునుడు సంశ _స్తకులపై ౧ దలపడుట 
నంళ _ప్తకులెల్ల రొక్కుమ్మడి నర్జును. బొదువుట 
సత్యజిత్తు (దోణు నెదిర్చి మడియుట 

/. భగదత్తుండు స్కుపతీకము, బజివీ పాండవ నేశల 
సల గలయట 

ERE 

౧.౫౭ 

OF 

౧౩౨ 



విషయము పుటసంఖ్య 

అర్జునుడు భగదత్తుతోంగూడ నుప్రతీకమును 
మడియించుట ఏ6 ౨౧ 

క-రారునుల యుద్దము 96 ౨౩ 
గ షి థి 

(దోణపర (ము లూ ద్వితీయాశ్వాసము 

(దోణుని వరూండవనాంటి యుద్ధము 30 ల 

అభిమన్నుండు పద ్ రన్యూవాంబు ఛేదించి 

(వవేశించుట 46 ౨౭ 

తనపై నెత్తి వచ్చిన కురుయోధుల నభిమున్యుండు 

గండడంచయుట ం 06 _౨౮ 

దుశ్శాసనుం డభిమన్యువే మూర్చితుండగుట . కిం 
పద న్యూవాంబుంజొచ్చు పాండవుల సై ంధవ్రుం 

డ్ డ్ఞగించుట » 09 గా 

వృష నేనుండ భిమన్యుందాళి మూర్చితుం డగుట 406 5 

లతగ్జణ కుమారుం డభిమన్యునితోం బోరి 

నుడియుట ee 5e.. 

కర్ణాది యోధనర్లము వంచనచే నభిమన్యు 

వుడియించుట re విరా 

అభిమన్యుమృతికి ధర్మజుండు వోకించుట | °° రోం 

నువర్ల నిస్టీవి చరిత్ర ఎం ర 

పోడశ మహారాజ చరిత్ర vee ళో 

(దోణపర్యము - తృతీయా శ్వాసము 

అర్జునుడు శిబిరంబునకు వచ్చునెడ 

దుర్నిమిత్తములంగని కృన్ణున శెతీగించుట . రోజ 

కృన్లు డర్జునునకు థశోకోపశమనంబుగాం బల్కు ట ‘4? ళోరా 



వినయము 

అభిమన్యుండు గూలిన తెజుగు ధర్మరా జర్జునున 

శితేీగించుట 

అర్జునుని (పతిజ్ఞకుం దల్ల డపడి సైంధవుడు దుర్యో 

ధనునితోం జెవ్పీకొనుట 

ద్ రుుట కృష్ణుండు సుభద్ర నూరార్చు 

అర్జును ప్రతిజ్ఞం గూర్చి కృష్ణుండు దారకునితోం 
'జెప్పుట 

కలలో నర్జునుండు కృష్ణునితో గూడి కైలాసమున 
శేంపట 

(ద్రోణుని నాల్లవనా(టి సమరము 

అర్జనుడు [దోణునిబ్లే ననుజ్ఞాతుండై మొగ్గరంబు 

చొచ్చుట 

అక్టును-డు (శుతాయుధ(పముఖ యోధులం జంపుట 

దుర్యోధనుండు (దోణుని దూజనాడుట 

ధృష్టద్యుమ్ను (దోణాచార్యుల యుద్ధము 
విందానునిందులర్జునుచే మృొతింబొందుట 

కవచధారణంబున దుర్యోధనుం డర్గునుం దలపడుట 
క్ న్లాది రథికు లొక్కుమ్మడి నర్దును. బొదువుట 

పుటనంక్య్యు 

దో పరము _ న (దై ణవర్వము చతుర్థాశ్వాసము 

ధర్మరాజు ద్రోణునితో 'యుద్ధ మొనర్చి యోడి 
పోవుట 
అలంబుసుండు ఘటోత్క_చునితో యుద్ధము నేయుట 
ధర్మరాజు సాత్యకిని అర్జునునకు దోడ్చడం బొమ్ముని 
' ళ్ళపార్థించుట , 

సాత్యకి మొగ్గరంబుం (బ్రవేశించుట 

ష్ ౪ 2 

. రం 

00 ౭2 

oe ఛలో 



విషయము 

సుదర్శనుండను రాజు సాత్యకితోం దలపడి మడియుట 
దు శ్శాసనుండు సాత్యకితో యుద్ధ మొనర్చి పాటీ 

పోవుట 
ధర్మరాజు ఖీము నర్జునునకుం దోడంఫట 
భీముండు (దోణాది రథికుల నుత్తగించి యర్జునుం 

జేరం బోవుట 

దుర్యోధనుండు (దోణుని దూజనాడుట 
భీముడు కత్రుంజయాది కురుకుమారుల మడి 

యించుట 

కర్ణుడు భీమనేను నవమానించి నీ-చోకులు నల్కుట 
భూరిశ్రవుడు సాత్యకితో యుద్ధమొనర్చి మడియుట 
సాత్యకి పరాభవ కారణము 

కర్గుడు సాత్యకితో యుద్ధముచేసి యోడిపోవుట 
కర్గార్టునుల ద్వంద్య యుద్ధము 

అర్జునుడు -సైెంధవుతలం దునుముట 

(ద్రోణపర్వము న పంచమా శాగ్ధసము 

పొంచాలురం. జంపక్ కవచంబు విడువనని (దోణుండు 

(పతిజ్ఞ సేయుట 

భీముడు 'బాహ్లికుని మడియించుట 

కృ పాభార్యుంయ క్ రు బరిహాసించుట 

సోమదత్తుడు సాత్యకితో యుద్ధ మొనర్చి మడియుట 
పాండవ కౌరవ వీరుల డ్వంద్య యుద్ధము 

కర్ణ దుర్యోధనులు దడురాలోచనచేసి సాత్యకిని 
దళఆపడుట 

అలంబుసుండు మైడింబు. దాంకి మడియుట 
pA . 

CR 

౧౦౦ 

౧౦౨ 

౧౦౪ 

౧౦౫ ' 

౧౦౬. 

౧౦౭ 

౧౦౪౮ 



౧౦ 

విషయము 

ఘటోత్క చుండు అలాయుధుని మడియించుట 

ఇం(దు€ డిచ్చిన శ్రి వేం గర్హడు ఫఘటోత్క_ చుని6 

జంవుట 

(దోణుండు విరాట ద్రుపదుల సంహరించుట 

అళ్యన్థామ హతు(డై నట్టు క ఎష్టాదులు 

'ధర్శజుచే బొంకాడించుట 

ధృష్టద్యుమ్నుండు మృతు[డైన (దోణుకంఠము 

నుత్తరించుట 

అశ్యశ్థామపూన్మి-వలనం గారవయోభధులు మరల 

ననికింగడంగుట 

ద్రోణుపరిభ వంబునకు సాత్యకి ధృష్టద్యుమ్ను 

సధిశ్లేవించుట 

అశ్వళామ పాండవసేనమై నారాయణా (న్ర్రము 

(వయోగించుట 

కర్ణ పర్వము - |ప్రథమాశ్యాసము 

ధృత రాస్ట్రునకు నంజయు(డు గట్టి కం శెశీ(గించుట 

కర్లునిమృతీకి ధృతరాష్ట్రుడు దురపిల్లు 

దుఠ్యోధనుండు రర్మునకు నర్వనేనాఫీఏక్యంలు గట్టుట ' 

కుని తొలినాంట్. యుద్ధము 

శ్నేమధూ ర్రియనురాజు భీమునితోంబోరి నుడియుట 
. సాత్యకిచే విందానువిందులు మడియుట 

కోర ర్ల పర్వము యా ద్వితీయాశ్వాసము 

న 'వతివిధ్యుు చిత్రుండను రాజు జంపుట 
దుశ్శాసనుడు సవాజేవునితో(బోరి నూర్భిల్లుట 

కర్ణ నకులుల ద్యంద్య యుద్ధము 

శిత 6 

౧౧౭ 

౧౧౯ 

౧.౨౦ 

౧.20౧ 

OD. 

సో లం 

ME, 

౧ 

DH 

నా 



౧౧ 

వీషయమను 

కర్గు(డు నకులు నొవ్వనాడుట 

ధృష్టద్యుమ్నుడు కృ పాచార్యులతో ౬ బోరి 

యోడిపోవుట 

దుర్యోధనుడు ధర్మజునితోంబోరి విరథుం డగుట 

దుర్యోధనుడు ధర్మజుతో (బోరి మూర్చిల్లుట 

కర్ణ పర్వము యా తృతీయా శాగసము 

కర్గుని రెండవసనా(టి యుద్ధము 

దుర్యోధనుండు కర్గునకు సారథ్యంబు చేయుమని శల్యుని 

చేడుట 

(త్రిపురాసుర వృత్తాంతము 

శల్యుండు కోర్టునకు సారథ్యము సేయ నియ్యకొనుట 

న] ల్యుడు కర్థనిమనసు నొవ్వనాడుట 

శల్యు! డర్జును పరాక్రమం బుగ్గడించి కర్టునిం జిన్నం, 

బుచ్చుట 

కర్ణుండు శల్యునివై గోపించి యతని దురాచారము 

లుగ్గడించుట 

హంస కాకోపాఖ్యానము 

తినకు గలిగిన శాపంబులు క రుడు శల్యునకెటింగించుట 

అపుడు తోంచిన యుత్సాతములను శల్యుండు కర్హ్రనకుం 

జూవీ చెప్పుట 

కర్గుఃడు పాంచాలకుమారుల( జంపుట 

కర్లు(డు ధర్మ్శజుతోంబోరి నొవ్వంచేయుట 

కోర వర్ణము - చతుర్థాశ్వాసము 
వ థి 

ముడు కరుని మూరితుంేసి నాలుక గోయంయబూనుట ర్స్ NY) 
భీముడు (శుతవర్శాది కుమారుల జంపుట 

పుటసంఖ్య 

య ౬,౨ 

శిత 4 క్ 



ల 

ఉతమ 

నంశప్తకు లొక్కమొగి నర్జునునిరథము నాణసట 
ఆశ్వేవ్థాను యర్జునుతో. దలపడి పోరుట 
కరుడు పాండననేనలపై భార్గవా్యస్త్ర్రుము. (ప్రయో 

నందుట 

ధర్భుజుని చేనుంబరయం( గృప్లార్టును లాతీని శిబిరమున కుం 
బోవ్రట 

a a వచు (ఒతికీయుండుట విని ధర్భజుం డన్టునుం గినియుట 
అస్టుమయ ధర్శజుతలం దజుగ నుంకించుట 
పఠ్జాభంగము hat (వర్జ్ఞాఖం స గాకుండ ధర్మజు దూయుమని కవ్హుం 
జ ౯ జెప్పుట 

 కస్టన్తునీమాటలభచే ధర్మరాజు కలత దే (పసన్నుండనసట 

కతు క విడిది సరస్యతీరీకంటు శ్వ 
 . 

ఓ 



౧౩ 

విషయము పఫుటసంఖ్య 

కురు పాండవుల పదు నెనిమిదవనాంటి యుద్ధ 

(పారంభము ree ౧౧ 

నకులుడు కర్గుపుత్రుల( జ్యిత్రసేనాదుల మడి 

యించుట “ జం ౧౨౩ 

శల్య భీమ నేనుల గదాయుద్ధము 0 ౧౮ 

ధర్షజాదులు శల్యున్నిపై 6 దలపడుట . ౧౬ 

శల్యధర్శ నందనుల ద్వంద్యయుద్ధము 06 ౨౦ 

ధర్శజు(డు న కి(పయోగించి శల్యుని జంపుట 2 ౨౩ 

శల్యపర్వ్యయు వా ద్వితీయాశ్వాసము 

శల్యుచుట్టము లొక్క_ ముగి ధర్యజుబొదువుట లం ౨౬ 

ధృష్టద్యుమ్ను సాత్యకులచే సాల్యుం జేనులపతోం 

గూడ మడీయుట లం ౨౮ 

శకునిసహా బేవు లాళ్వికసహోాయు లై ఘోరంబు గాం 

బోరుట 6 “౨౧ 

దుర్యోధనుని మౌర్థ బ్రంబు ద్దేశించి కృస్తైర్దునులు 

సంభావీంచుట . 9 వా! 

ఉలూకుండు సహబేవువితో బోగి మడియుట 9? 5౫ 

సవాదేవుడు శకునికంఠ ముత, రించుట ఎం. 5౭ 
దుర్యోధనుండు చ్వైపాయనంబను వుడువున డాంగుట ... . రోం 

కృప కృతవగా శ్వఖ_మలు దుర్యోధనునిం గని 

సంభాషీంచుట 20 రర 

ధర్భ'రాజు మడుణసన శాగియున్న దుర్యోధనుని 

దవూజబనాడుట . 'రోతి 

మడుంగుననుండి దుగ్య్వోధనుండు ధర్శజున కుత్తర 

మొసంగుట 48 రోరా 

దుర్యోధనుండు మడుగు వెడలి వచ్చుట ee గం 



చో 

విషయము 

భీమదుర్యోధనుల గడాయుద్ధ మరయుటశ్షై బలరామి( 
జేతెంచుట 

Pee 

శల్య పర్వము ల తృతీయా ఇ్యాన ము 

(వభాన తీర్ధాఖి వర్ష నము , . 
చమసో ద్భేద తీర్భ ప్రభావము . 
పాండవ దుర్యోధనులు రణరంగ మునకుంోవ్సుట wns 
భీమదుర్యోధనులు గదలంగాని "ఘోరముగా జోరుట re 
భీమదుర్యోధనుల 'తారతమ్యంబు శీళృళ్ణుం 

డర్జునునితో. జెవ్పుట 
భీము గదాఘాతముబే దుర్యోధనుండు తోడలు విఆీగ్ 

కూలుట | ' 

(శ్రీకృష్ణుంయ బలరామునకుం గోపోపశమనంబు వేయుట  ,.. _ అగ్నిదత్తంబైన యర్జును రథంబు కాలిపోవ్చట ore 

సాకి కపర్యము ఉం ప్రథమాశ్యానము 

ఉలూకము కాకములం జంపుట యశ మగాంచుట 

అశ్వ్థామ కనపూన్కి. సిరీకరించుట 
శివుండు భూ తాక్ళతిరు యశ్వ కానుక. బొడనూశ్సుట శివుడు (ప్రత్యక్షమై యశ్వ జ్థాముకు ఖిడ్ల మొనలపట 

, అశ్వ్థామ నిద్రాపరవళుండగు ధృష్టద్యుమ్ను నిం జంధుటు 
.., అశ్వశ్థామ యుపపాండవుల నుజుమూాడుట 

. అశ్వణ్థామ పాండవళిబిరంబ్వ వెడలి క కృత వర్శణ: స గలియట 
అక్ష్యశ్థామాది రథెకో త్రయము దుర్యోధనుని గనుంగొనుట 



జనా 

యో 

సౌవ్పీక పర్వము జా ద్వితీయాశ్వాసము 

విషయము 

_ తవవా రళ్వ జ్టాబిచే నన్యాయంబుగా6 చెగుట 

విని భర జాదులు చింతించుట 

(చాపదీ(వేరితుండ్రై భీము డళ్ళన్థామను పరిభవింప 

చేసట 

ధర్శజార్థునుల దోడొ)ని క హుం డశళ్వస్టైమమిాండికి 

బోవుట 

అశ్వ జ్ఞామార్జునుల (బహ శ్రశిరోనామకా_స్త్రము 

లొండొంటిం దాంకుట 

(శ్రీకృన్లుం డుత్త్రరగర్భంబు దస్థంబుగాకుండ "జేయ 

నిశ్చయించుట . 

భీమ నేనుం డశ్వస్థైమళిరోరత్నము (ద్రౌపది కిచ్చుట 

క్ అమ్షుండు ధర (శ్రజునకు శివపభావం బెతింగించుట 

రుద్రుడు దేవతలు నేయు యజ్ఞము చెబుచుట 

స్రీపర్వము జా (పథమాశ్యానము 

విదురుడు ధృత రాష్ట్ర్రనకు దుఃఖోపశమనంబు చేయుట ... 

విదురు(డు ధృత రాష్ట్రనకు నంసారగవానము 

తెజుం. గెజీగించుట 64 

వ్యాసుండు ధృత రాష్ట్ర) నకు దుఃఖోపశమునంబు సేయుట ... 

ధృతరాష్ట్రుడు సఫరివారముగా. బొలికలనికిం బోవుట ,.. 

కృపుడు గాంధారి నూరార్చుట 56 

ధర్మరాజు తమ్ములతో ధృత రాష్టునొద్దకుబోవుట 0 

ధర్భజుని శపింపయబూనిన గాంధారిని వ్యాసుం 

డుపశమింపంజేయుట 0 

భీము(డు వినీతుండై గాంధారికి (బత్యుత్త ర మొసంగుట .., 

పాండవులు కుంతియొద్ద కేంయఏట కళళ 

ఫపుటనంఖ్య 

౨౦ 

= 

౧౬. 

శ్ 



౧౬. 

శ్రీవర్యము యా ద్వితీయాశ్వాసము 

విషయము. పుటసంఖ్య 

గాంధారి పొలికలనుజూచి కృష్ణుని తోంజెన్సీ దుఖంచుట ... ౨౧ 

దుర్యోధనుని క భేబరములాంఛి గాంధారి విలవించుట ee ౨.౨ 

గాంధారి యభిమన్యు క శేబరమియగాంచి దుఃఖంచుట "20 ౨౫ 

పసెంధవు క భఖేబరముంజూచి గాంధారి దుఃఖంచుట wee ౨౬ 

శల్యునిక భేబరము గాంచి గాంధారి దురపిల్లుట . ౨౭ 

_ గాంధారి శ్రీకృష్ణునకు శాపంబొసంగుట ఉం 0 5 

క్ ర్ండు తీనక్రొడుకని కుంతి ధర జాన శితీగించుట 0 ౯ 





| క్ట గ్ర జు 

(శ్రీరామచంద, యా శ్రిత వార్థిదంద్ర, | చారు నిర్షలగా త్ర, శ్థశ్ధి నూర్యనే(త్ర, 

పంకజగర్భ సంభవ భవప్రముఖ | కింక రార్చిత, దళ్శగ్రీవసంహోర్క 
అర్థ వదర్పాపహోర, యా కుంభ | కర్గాది రాక్షుస ఖండనోద్దండ, ॥ 

ఖంజేందుధర చాపఖండనచండ, | కాండ సమ్మగ, యాఖండలవినుత, 

దశరథ రాజనందన, సార్వభౌమ, | అసదృశకీ రి దిగంత విశ్రాంత, 

పరమాత్మ, 'తారకబవ్మాస్వరూప్క | గిరిజసన్నుత, జూనకీచి త్త చోర 

శరణాగతుని నన్ను జూల రశ్నీంచి | వరుసతో వినం చేవా! చిత్తగింపు. 

జనమేజయుడు తొల్లి సకలభారతము | మునివల్లభునిచేత ముద మొప్ప వినుచు 

వరుస నుద్యోగపర్వము విన్న వెనుక | బరమహార్ష ముతోడం బలికె నక్కథకు : 
“ అనఘాత్య, మాతాత లట్లు సంగ్రామ | మొనరించుకొజకునై యుధద్ధోర్విం గది! 

తరువాత శేమినర్శనము గావించి? | ెజింగింపవే! నాకు నింతయు,” ననిన 
జనమేజయునకు నై శంపాయనుండు । వినిపింపందొడ నా వృత్తాంత మెల్ల 3 

“కారవ పాండవాగణు లివ్విధమున | భూరి కురుతే (త్రమున దండు విడిసి 

సమరసన్నా వాంబు సమళూర్చు-చోట | (క్రమముతో నిట నంబికాతనూభవ్రండు 
గాంధారియును దానుం గనకవీకమున | సంధిల్ల- గూూర్చుండి సంజయుం బలి : 

“ జూదంబె వాదమై సుతుల క్రీనీత్రి | భేదమై యంతలు పెక్సైం జూచితినె ! 

వారి వచ్చినప్పుడే యక్కటా సంధి | యరుడారం జేయలేం డయ్యె రారాజు, 

'పాండవో త్త ములకు బద్దుప్యతామ్షు | దండ గల్లుట కొంత తలంపబేం డయ్యె, 

ఏ నువేశ్చింపంా నిట్ల్టయ్యె ; నొకండు | మానుపనేర్చునే మజీ కర్మఫలము,” 

ధృత రాముని కడకు వేదవ్యాసుం డరుదెంచుట 

అనునంతే నచటికి నరుదెంచె నమర | మునివంద్యు. డా వ్యాసమునివల్ల భుండు. 

కడునొప్పు నీలమేఘములోలెం బల్ల | జడలు బాలార్కుని సఖ్యంబు నేయ 

పుణ్యతీర్థోదక పూర్ణ వుక్రై కక | గణ్యకమండలు కరమున వెలుగ 

దండధారుని సముద్దండ గర్వంబు | దండింపలల యోగదండంబు చాల్చీ 

చనుడెంచి యమ్మహీశ్వరునిచేం బూజ | లనువారం గ్రైఖొని యర్ధి నిట్లనియె ; 

ధే 7 



రో . ద్విపద భారతము 

“కాలంబు డగ్గజెం గాన భూపతుల | కాలంబు సమకూరె వా స్పిపురీశ ! 
కురురాజు తన వృథాకోపంబె కాని | పరబుద్ధి నినండు నిర్భర గర్వ శేఖ. 

సమిచేయంగవచ్చు నిది యూశ్వ రాజ్ఞ | యోమహీ-నాథ, సీన్చబుక్ చింతిలకు, 

వలనొప్ప నిట్టి దుర్వవాసంగరంబు | తెలియ జూచెదనన్న దృష్టి నీకిత్తు. 

ఆ వాంఛ గలిగిన నడుగు వరమ్ము ! నీ,” వన్న మునితోడ నృపుం డిట్టులనియె : 
“ఎక్కుడు వాంఛే నిట్ట ఘో'రాజి | చక్క జూడయగనోప సంయమితిలక ! 

అన్నదమ్ములు భూమిశకై పోరిరనంగ | విన్న వారలశెల్ల వెంగెంబుగాటె! 

ఈ నరంబొల్ల నా కింతొక్కావరము | చేవ, యాయవె! కృసాదృష్టి గల్లినను. 

పొండన కౌరవ (ప్రథనవర్శనము |! లొండొండ వివరింప నొకనిం జాలింపు.” 

అనిన నమ్మని కృ పార్ష చిత్త తమున | ఘను సంజయునింజూచి కడువేడ్క( బలికి 

“ అనిలోనికేయి నీవరు'టెంచి పతికి | వినివింపు మచ్చటి విధమెల్లం చెలియ, 
ఆ శెండు తెగలవా రాడు వాక్యములు | వారి నర్తనములు వారి యెన్ని కలు 

గలుగు రహన్య(ప్ర కార .భాపుణలు | వలయు దివారాత్రవర్తన స్థితులుం 

దలంచిన మూత్ర నంతన్నీవములోనం | చెలియునట్టుగ నీకు ధీర, యిచ్చెదను. 

మణీయు నయా్యాజియగుమ్ముణ మహాయుధము | లెజీయం దాశకయుండ నిత్తువరంబు. 

నమరపీతణళకాంతు6 జనుచెంచు సురల | గముల రూపములు వాక్యములు. జిత్తృములు 

భావంబులును జేటపడునట్టి "తెజుణగప |! వేవిధంబుల మనో వేగంబు నిత్తు. ” 

అని సంజయునకు మహావరంబిచ్చి | చనియ నమా శని స్వేచ్భావిహారమున, 

అంక సంజయుతోడ నంబికాసూనుం | జెంతయు. (ప్రీతితో నిట్టని పలిశె ; 
“భూచికే! కురు పాండు నుతు లకారణము | భాచక్రమునకునై పోరుచున్నారు. 

ఇదిగాక తొంటిభామిాశులు నిట్లు | మది మది నవనిక్షై వుత్తులై పోరి 

పృథివి. గనూలినబారు పె కొని విందు?! బృథివ్ నెట్టి విశేషబ్బందంబు గలదొ ? 

యిది నాకు చెలియ సివెజ్ నింపు. మనిన | 'సదమల వా(శ్చాఢీ సంజయు. డనియె ; 

నవంబజయు.ండం ధృత రాష్ట్రునకు భూపరిణామంబు వెన్వట 

“ జానొప్ప సీధరాచ్మక విెకేవ |! మేునెంతవాండ సీ శెబులంజెప్పంగను. 

"ఇన నా యెటీధానయంత చెప్పెదను | నూన వేశ్వర, విను మహి మహత్త సంబం. 

నానాప్రకారమై నడచు- చరాచ | రాసనీకములు భూమి నవతారమందు ; 

నించి వర్గిలు వెన్క. నించి యడంగు; | సంచేహమే భూమి సకలంబు తొన, 



ఛీపు పర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము 

అఆరసిచూడల శబ్ద మాకాశగుణము ; | పరగు వమూరుతము శబ్బస్పర్శములను ; 

రూఢి శబ్బస్పర్శ గూపగుణంబు | లాటపక్టైయుండు నా లేజమునకు, 

రుచిర శబ్బస్పర్శ రూపేరసంబు | లుచితీంబు లై యుండు నుదకంబునకును. 

ఇన్నిగుణంబులు చెసగ గంధంబు | వన్నె యై మయొస్పారు వసుథకు నెపుడు. 

అదిగానం బంచిభూ తాధికం బన | బొదలిన యీక్షోణిం బొగడ నచ్చెరువు. 

"మేరువనంగ భూమిోధరంబొకటి | భూరి భయంకరాద్భుత పుణ్యభూమి. 
కువరింపం బదియారువేల యోజనము | లవనిం (గుంగిన పొద మ మ్మేరువునకు. 

(భాజితంబుగ నెనుబది నాట్లు వేలు | యోజనంబులు దాని యరార్ల 0 భాగంబు, 

అట్టి మేరువు దశ్షీణాంగంబునందు. | బు కను త్తాల జంబూవృశక్షు మొకటి, 

దెవ్య తేజో భాగ్యదీస్త ల నడరు | నవ్యసుదర్శన నామకంబునను. , 

కుస్తారమై రెండువేలు నేనూరు | (ప్రస్తుత యోజన (ప్రఖ్యాతి పొడవు. 

-జానిపండులు మహిస్థలి మహానినద ! మె నిరతము రాలి యవియుచునుండు. 

es రస మ్ముక్క_యే్థై మేరువునకు | భూరి (పదశ్షీ ఇంబుగ నేయ బెంచి 

ఇపానర నుత్తర కురుభూములు చొచ్చి | వనధిం గూడుటంటేసి వసుభేశతిలక ! 

ఇహామి నత్తటిని జంబూనది యయ్యె; | ఆ ముజోనడి సోశి యచటం బై (శయ్యె. 

ఆం బూనదీతోయ సంనర్లమహీవము | జాంబూనదఖ్యాతి సంధి ల్లై. బసిండీ; 

-ఆకానదీతోయంబు లానిన మనుజు | లేనాశమును జెంద "రెజుంగరు ముదిమి, 

న me శం ఆం 4 29 roe hues . 

క్రాక్టక్ సర్వమునకు హేత్యునై పరంగు | నట్టి జంబూమహీజాఖ్యానమునను 

2నాతిచె నిష్టవి జంబూద్వీప మనంగ | వెలసె సుదర్శనద్వీపంబు నన. 

“కెంందలను లవణసముద ము[దితము | ఇది కడునొప్పారు నేమి చెస్పెడిది, 

ర,౭కేవ్య యీాదీవి కు త్రరనీవం | (బోది గల్లిన మేరు భూధరంబునకు 

నిత (బదక్షీణముగా హేమకూటంబు | నట నివధంబు హీమాచలేం[దంబు 

శీత పర్యతీమును శృంగనంతంబు | నాతరువాత సీల్యాదియు నమరు, 

విక్టర్ శైలములకు నెల్ల రాజన | బట్టు గల్లిన మేరుపర్వ తాగ్రమున 

మయునులుం గిన్నరులుం గింపురువు గంధర్య | ఘన సిద్ధ సాధ్యోదిక్సతు లాదిమొన 

గనణంబు, 2. భూ తాత్శకం 8. నుత్సాత, క, దిక్సతులు 'నాజైన. (మూ) 
న! 



జ ద్వి పద భారతము 

'జేవయోనులు మహాదివ్యసాఖ్యముల | వేనిధంబుల వను విందు ఇల 

'మొనగట్టి త త్పాంతమున( గర్గ రార! ననమున సక లజీఇిగీలంకు సా 

హీమశై లపుత్రీన మేతుండై శివ్రుంయ 1 వికులసాట్నాణ ల ఏ తాల సుతల స, 

మొదల జంబూద్వీపమున. గలయ్యి | వనరుల ఫన్నుఫిప్తారంబు విరు, 

కర మొప్ప దొొమ్మిడి ఖండంబు అగుచు |! వసు arpa, ఈ! 

ధరణీశ, శృంగవంతము మధ్యనీను | వరుస సై రావత్ వర్మను ఫర, 

కీ రి కెక్కిన "శ్వేతగిరిపొంత పుణ్య | న్నీ వరయ అ మై పరు, 

తగిలి నీల్మాది కుత్త రదశ్నీణముల | నోడు నారయణ సంపత్ పంల 

జగదేక చేవకాస్థానమా మేరు | జూలీధ కేక | న్య (లీద్వాషంల 

లాలిత కేతుమూలాఖ్యవర్ష బు |! సల భార స wf, 

ఉరుతర హేమకూటో త్తరమందు |! వాలి వింటున టం యంత్యు 

సరి హిమవంతు పార్శ్వ్యములం గింప్రుకుకు 1 వర్త కలము భాతీవర 9 వ మెరి ఎ 

అనిన నంజయు బల్కె నాంబికీయుండు ; | న్ కళ్ యా aA! 2 ary 

జలనిధులను నమ స్తద్వీపములను | వెలయు (పథావంలు మిక తక 0" 
నావుడు నతండు భూనాథునిం బలికి? | “ఈ వధయింతయు. జక గు మిరుష 

రీతెన అవణవారిధి నట్టనడును | భూతి వ్ఖ్యూత్ saan త mm 
ముదల నిక్ష్రుసము[ద ము దితీంచగుచుం | భాద ల. కీ సీం ఘా ముంతలు 
శేనియ మున్నీరు తిరిగి వొల్యలను | ధీకుతి ఇల టీకే జ తట, 

భూపాల, ఘృతమహాంభోరాశి నకుకు | డీపగీంఖగు భకర్వీపంి వా Sew. 

దధి మహాంభోరాశి తను జుట్టికొలువ | న క్యు గందర ళా కాను రం పం 

శ్నీరవారాళి వేస్టితమై నిభాన | రం భాగం సుక, 

అరుదైన శుద్ధోదకాంబుధి తన్ను ! డికి రాం బుమ్కరత్వీపంఖు దగ, 
అమర నెన్నది'వేలు నార్నూరు యోజ | సములు జంబూ: 

ధీర, వరాడల డాని ద్విగుణప్రమాణ bore swe ల, wee wry 
"మన శాల్మలీద్విప మధికమై పరయ |, ౨. 
'తెగువమై ' శాల్మలీద్వీపంబుకం'క | ద్విగుణమై వను కృత దీ పంయు ఫా 

* బాయ కర్త అధ్యావోర్యము. శ wey ఇత్ర ఇ 



భీవ, శ్రపర్వము ; ప్రథమాశ్వాసము ల 

దానికి ెట్టిమయై తనరారుచుండు | జానొప్పంాను (గాంచద్వీపభూమి. 

అందుకు నినుమడై యలరారు నెపుడు | (క్రందుకొనంగ శాకద్వీప మధిప! 

ఈరీతి నొండొంటి కక్కు_డై పుణ్య | సారమ్ములై మహాసాఖ్యమ్ములగుచుం 

బరంగు నీదీవ్రల. బర్యతమ్ములును | వర పుణ్యనదులును వస్తు సంఘములు 

ధనధాన్య వస్తు వితానంబు దివ్య | మునులు 'జేనాలయంబులు ససంఖ్యములు, 

అంతకుం గర్హయు న్నాప్రహార్హయును | శాంతచిత్తుండై న స ర్వేశ్వరుండు 

జాకొన్న కపట నాటకసూ(త్రథారి | వైకుంళపతి భక్ర సక్సలుం చె డెపుడు 

నగణిత కనకమయం'బై న యట్టి | .. 

భూత పభూత ముల్ పుణ్యాష్ట చక్ర | చేతో బవ వభాంచిత. కకటమునం 

గమలావినోడ (ఫకార పరాయ | ణమున. గృపామూర్తి నటియింపుచుండు. *” 

అనిన నద్భుత మంది యటం దలనూంచి | జనపాలవరుండు సంజయున కిట్లనియె ; 

“ రొంచెంబులోపలం గొంచెమో వరుస ; | మించుకనేల తా రించేలవలసి 

రణమిట్లు వేయం గౌరవ పాండవులకు | గణుతింప నగుయాటు కాదొకొ తవుకు! 

లుజ్జబుద్ధులొకింతే తోయగరుగాక | లజ్ఞ మెయ్యది బంధులను జంపుకొనలో ? ౧? 

ననిన సంజయు డను ౩ “*నశ్లుల చేవ! | విను మింతయును నీకు నిస్తరించెదను, 

ధర లుబ్బబుద్ధి సీతనయుండేకాని | యరయం బాండవులకు నత్యాశ లేదు. 

సీబుద్ధి వారిబుద్ధి నీతి శై కొనక | సౌబలు కజపుచే కుతి దెచ్చుొనియె. 

వారు పూనికదీర్చి వచ్చినం గొనక | వారక తా బలవంతుండు వోలె 

భువిలోని తగవునం బొసల వారలకు | సవరాజ్య మోకున్న6 జంపకుండుదుే ! 

అట్టుండె సీవర్ష మందు వర్తించు | నట్టి విభూతి పాయక యెటింగింతు. 

నులయశే. లము కు క్రిమంతము వింధ్య | యలమహేంద్రము పారియా(తాచలంబు 

తీగుసవ్యా బుక్నవంతేములన గోత్ర | నగము లేడు చెలంగు నరనాథతిలక ! 

ఇందు నొనాధాన్య హేమమాణిక్య | సందోవాములు ఘుటెంచల ననువగును, 

త్రగరంబుం గంచును ద్యాముంబు నినుము | దగు గంధ వస్తుసంతితి యిందు దొణికు. 

గంగయు సరయువుం గావేకి పెన్న | తుంగభ|ద్రయు శతదువు తామ్రపర్డి 

తమస నర్శడ వితస్తయు విపాశయును | యమున వాహుదయు చేకావ్రుయు నన 

1. నాపహర్హయుం (ప 2. బుద్ధుల కింత లొరగరు (మూ. 



లా ద్విపద భారతము 

దలంచినమాకశ్ర( బాతకరాశినెల్ల | నలియంజేసెడు ఫుణ్యనదు లనేశములు, 
శాంచి శ్రీశై లంబుం గాళి వెండియును | సంచిత పుణ్య దేశము లనేకములు. 
గాంధార కాంభోజ గౌళాంగ వంగ | సీంధు క నాట కాళ్ళీర సొారాష్ట్ర 

పటు విదేహ (త్రీగర పాండ్య సింహోది | ఫఘుటిత 'బేశను లింటె గలను భూపాల | 
వరుస నష్టైదళవర్ష యబులందు | వర పుణ్యసతులును వార కాంతీలును 

పుచ్చు ! 
గమనీయ రూపేఖా విలాసముల | నమరుదు' రిందు నేమని వెప 

దురు ) 
కావున దీనికై. తత్రియవర్గ్ల | మేవిధంబునం బోర కేల మాను 
అన్నదమ్ములు తండి యన రెత్తిపోయి; | యెొన్నికం బోరాడి మేలుదు రుర్వి, 
ఆదిగాన మనవార లవనికై యిట్లు | ఎదిరి పోరాడుట యెగగా దనఘు ! *” 7 అనిన సంజయుని వాక్యోములకు మెచ్చి | మనుజేశుం డతని సమ్మానించి పలిశ్తె: 
“రమణ, నీవింకం గౌరవ పాండు నుతుల | సమరంబు. జూచి యచ్చటి విశేషములు తునివింపు మాకును విశదంబుగా.” | అనటయు సంజయుం జా ప్రొడై యరిగి పది దినంబులు భీష్మ బవరంబు చూచి | పదునొశ్రండవనాయ పతిం గౌనవచ్చి యతని యం్మఘుల నుత్తమాంగంబు మోవీ | సతులు భీతిల నొక్క_జాము వాపోయి యిదియేమి సంజయ, యిదియేమి యన | బదరి థీ 

' 

జెప్పిన బీడుగాటుచే ” న్మదిగూలు | చెప్పున బడి మూర్గ్ససోంకుగాః గాలి ఇహోహోధ్యనులతోడ నంగనలెల్ల | నోవాటించిన శిశిరోపచారములం | ంత చేస్పిరియు డగు త్తి క వెట్టి. | యంతంత నాతం డిట్లని (పలావీంచె; ౧, + వో జాహ్నవీవుత్ర! వ లోకమిత్ర || హో జగన్నుతలీల ! వ సోత్తల్రశం | వో పోవుకులచం ద! హో కారవేష్మ్యవ ! | హో సాధుగణస ౯ | వో విషభ క ! అవెవవ్వండు నినుగూల్భి క్ నెట్లు నూలితివి! | ఎవ్వయ రక్షించు నింక హాల! | | 
| 

T " 
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ఇల జాహ్నవీ వంశ మింక నెక్కడిది! | తలయ జూదంబకదా యింతవేసె! 

వడి నిన్ను జంవీనవాని చేతులకు | నడరిన కురుసేన లడ్డ మే తండి ! 

అనియేడ్చి మజీయు నిట్లను సంజయునకు : | “ అనఘాత్శు ! యింతసత్యమె భీష్ముపాటు ! 

(భ్రమపుట్టి తప్పంజెప్పవుగడా నీవు! | సమరోర్వి నతండేల సమయు నల్పమున ! 

కాదేని కౌరీ చక్రము వై వవలయు ; | కాబేని శివం డుదగతం గూల్పవలయు ! 
ఒండేని నతం డేయకుండెనో గాక ! | ఖండింపేనెట్లోపు గాంగేయు నొకండు! 

సై ంధవుం డెటపోయు ? శకుని యేవమయ్యె ? | గాంధారికొడుకు లెక్క_డనుండి రపుడు ? 

గురుండు తోడ్చడం జట్లు?) గురుతీనూజాది | కురుసేన లతని దిక్కును జూడ ర? 

భూభుజో త్త ముండు. గృపుండు నేమైరి? | వభంగిం బోరాజె నిరువాగు నపుడు | 
బవరంబు నాకు నేర్పజుతుగా.” కనిన | నవనీళుతోడ నిట్లనియె సంజయుండు ; 

యుద్ద వి కేసములను సంజయు(డు ధృత రాష్ట్రన శిజియగించుట 

“ వమనిచెప్పుదు నిభపురినాథ! | ఈ మహాసం(గామ మెట్లు వర్ణ ంతు |! 

ఛారతయుద్ధంబు భక్తితో విన్న | వారికి బుణ్యంబు వర్ధిల్లు చురడు. 
మునుపు వేద వ్యాసముని కృపంజేసి । వినివింతు నే నీకు విస్తారముగను. 

అనఘాత్చ, వినుము నిన్నా రాతి వీడు | కొనిపోయి సీపెద్ద కొడుకు వేలంబు 

చొచ్చితి; నపుడు నీసుతుండు 2కొల్విచ్చి | మెచ్చుగా బీరుబుమింద నున్నా (డు, 

హితులు మంతులు బురోహితులుం దీర్సరులు | మతిమంతులఖల సామంతులు.ంగొలువం 

దజీమి మృుత్వువునై నం దంస్థ్రలు సెటీకి | విజుగందో లెడిపాటి వీర యోధులును, 

గణుతింప నిఇదునిం గై కొన "నట్టి | మణి సువర్ణ కిరీట మకుట నర్లనులు, 
భో (దాత్నుడగు వీరభ.. దునికంకు | శా(దభీకయ్ లతిరథ సమరథులు, 

శలుండు శల్యుండు సళ్వ జ్ఞైమ కృష్ణుండు | కలశసంభవుండు. గేకయులు సైంధవుడు 

దండనాథులు. (దిగ ర్భలును దుత్శాస | నుండు బాహ్లిక వికి ర్టులు6 జేరఠొలువ 

జామరద్భయ మునే సాామాజ్యల క్రీ | తామరతంపచై తన్నా (శయింప్క, 

“కడియ కొత్తకు సముఖావొహో ’ యనుచు | నదటు కి సందడి వేత్రహస్తులు జడియం, 
గొలువున్న వేళ నా కురురాజుం. గాంచి | తలశక యేను చాదములకు నెజంగి 

కొొలిచియుండితి ; నంత గురుకు లేశ్వరుండు | పలిశె దిగ్గోశభూపతుల నీక్షించి : 
“ నరనాథులార్క, పాండవులకు మనకు | గరము భీకరమైన కదనంబు గలిగె. 

ఇట్టిరణంబులో నీఖీమ్మం డరులం | బట్టి చంపల. జలపట్టియున్నా (డు, 

1. నెట్టొప్పు 2, (కొవ్విచ్చి. 8, సందుల, (మూ, 
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ఉగగుండైన శిఖండి నొక్కనిం జంప, | ేస్ముగహమునం బాండుసుతులం జంపెడిని, 

కావున మన మా శిఖండి మర్దనము | గావింపకుండుట కార్యనూ తలంప ! 

వమరియుండిరా దిందటు! గూడి | నేమించి యాశిఖండినె చంపవలయు, 

అతిజతనముమిాటు నంగనాపూర్వు | శ్నీతి భీష్కుంజేరకినిచ్చిన పని తప్పు, 

రశ్షభాలని మృగరా జేందునై న | భశ్నీంపబే ! నక్క (బదికితి ననుచు, 

మదమెత్సి బెబ్బులి మజుచి నిిదింపం |! బొదివి తా గొజియై నం బొరిగానకున్నె ! 

ఇతనిం గాచిన నితం డెల్ల యోభులకుం | (బతిలేని సర్వాంగ రక్షయాం గాటె !” 

అని చెప్పి “ యెల్లి శేపాజిసేయంగ | ఘనతర సన్నావా కలిత్నులై రండు 
పొం” డని యనిచి భూభుజుండు లోపలికి | జండ 'వేతకర ఘోవములతోం జనియె. 
అంత నూర్యోదయంబై న భీష్మ జోడు | సంతోవమున రణో త్సాహంబు మెజుసి 
"కాలక్రియలు దీర్చి కాంచన రత్న | లాలిత భూషణాలంకారు. డగుచు 

ధళధళాయుతమాన 'తస్త సువర్ణ | మిళిత వస్త్రము మేన మెండుగా గట్టి 

శరచాప కవచాది సన్నద్ధుడగుచు | ఖర కర (ప్రతిమాన ఘన తేజ నుమర 
"వెడలె. గాం కేయుల విజయంబునోరి | తడయక భటకోటి తనుంజేరి కొలువ. 
అప్పుడు రారాజు నఖిలభూవిభులుం | దప్పక ' సంగరోత్సవమెల్ల మెజుసి 

తమ తమ బలములు దమ తురంగములుం | దమ మ తృ గజములు దట్టమై నడువ, 
భేరీ ధణంధణ పృథుల ఘోషముల | బే కౌద్రమై దిశల్ చిల్లులువోవ, 
కీఉుకు రథంబులు నొళొ_క్క-యూారి | పబిపునం దముంజేరి పదిలమై నడువ, 
"మెజపుల తళ్చునా "వెంజుయు పెట్టములుం |, దజువై న బరిగోల దళములు. జెలగ, 

ననద్భశ (ప్రభలు దై వాజం గై సేసి | వెస దండనాధుని వెనుకొని చనిరి, 
కొరవపతియు సంగరకుతూవాలము | చారుముఖాల్లుపసన్న త జెలుప 

నుతులు సోదరులును జుట్టాలు సఖులు | హీతులు మంతులు దన్ను నెలమి సేవింప 
జండతురంగ హేపారవంబులును | దండియాొ కరిబ్బంహితములు నుబ్నెసల 

ననుర క్రి నేకాదశాన్షోహిణులును | దన కేతనచ్భాయం దగిలిరాం గదఅ. 
.. మజీయుం గాంచనరత్న మయరథం బెక్కి | మెజసె సంగరమున మేటి (దోణుండును, 

వృత్త చక్రకవాయోా (గ వృవషభాఖ్య శేత్ర | నోత్తమ ఘునరథంబోొనర నాకృపుండు, 

1. సంగ్రామమున, 2. లేదిదజు,. 8, వచ్చిన... ఓ, నూరకరథంబు లొక్కొ_క్క_వూరి 
గ్ 6 వహాయంగ, (శా) 
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మణి సింహూలాంగాల మహితధ్వజంబు | (పణుతినొప్పెడు మహారభు(డు (ద్రాణియును, 

అతుల వరాహధ్వ్యజూతపత్ర ముల | వితతు.డై రణకళావేది మైంధవుండు, 

(శ్రీకర భూవణాంచితు(డై. గభీర | భీకరసూ స్ఫూర్తి శోభిల్లు శల్యుండును, 

దూరీకృ తారాతి దుశ్ళాసనుండు, | భూరివిక్రముండై న భూరి(శ్రవుండు, 
ఘనపరా[క్రముండు త్రిగ రృనాథుండున్సు | అనఘవ ర్హనులు విందానునిందులును, 

శూరులు బాహ్లీక సోమదత్తులును, | ధీరుడు మాహివ తీనాయకుడున్ను 
మరు గాళ కర్ణాట మగధ కాంభోజ | నరనాయకులును గాంధారభూపతియు 

ననువారు ఏరు మహారథో త్త ములు | ఘనతర సుభట సంకలితునా కదలి 

నాగ కేతనుని ముందట వెన్క. బార్మ్య | భాగంబులను గూడి పయనమై చనిరి, 
ఈరీతి నా కారవేశు సైన్యములు | ఘారవై ఖరిం గూడుఖొని దిక్కు.ల(ద్రువ 
ఘన శతకోటి ముద్గర శూల ముసల | ధనుర స్త్ర కంత గదాదండ నఖర 

పరశు తోనుర భిండివాల చకాది | గురుతరాయుధ పం క్షి గుంపులై నడవ 
(బళయకాలాంబుద పటల (ప్రమాణ | ఫలకసంఘుంబు లుద్భటమై "చెలంగ, 

జనపాల రత్న కాంచన సముజ్ఞ్వలిత | ఘన కిరీట్బప్రభా ఘన తేజ మలర, 
నురలశై నను బేరిచూడంగరాక | కర మ్యుగమై యుండె ఘనధూలళి పొదలి. 
మజియు భూవణ 1వ(జమహీమ హంసముల |! తెజుల్లైను హరినీల దీధితుల్ భృంగ 

మాలి కాక్ళతి నొప్ప, మాణిక్య కాంతి | జాలంబు పద్శువిశాలత "దెలుప, 

కురుసేన తామరక్రొలని చందమున | బరికింప నొప్పె భాసా! యేమిచెప్ప, 

ఫీవ్యుండు నిజయోధుల కుత్చావాంబు గలిగించుట 

చని చని యీరీతి సంగామభూమి | గని యందు విడియో గాంగేయుం డపుడు 

తప్పక నిఖలభూధవులను వరుస |! రప్పించి యిట్లను ; “ రాజేందులార ! 

జూలినిబడి యింట జచ్చుటకరాటుం | బోలం గురుశ్నే(త్రమునం బడుటొప్పు, 

ఆజిం గూలుట సవ్నాస్తాశ్ళమేభంబు | లోజం జేయుటగాబె యుర్వీశ్వరులకు ! 

నాం డన్నమాటనై నాతోడి కినుక | రాడయ్యెం గంటినే! రాభేయుం డనికి, 
పొనర నేలికసామ్ము బుక్కాముగాంగం | దిని పోటుతరువాతం "దేరకాండయ్యె, 

"తాను రాకుండినంత నె నాకుం గార్య 1 వోని పుకెడునొకో | యాజిమధ్యమున. 

తనుం దోడుగోరుచే! తటినీసుతుండు | ఘన భార్లన్నాప్రు శ్ర విఖ్యాత కోవిదు(డు, 

1. (వజ. 

(శి 
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అంధకారము. జింప నర్కుండు కుముద | బంధుని తోడాసవడునె! యెందైన, 

అట్టుండె మాసైన్యమంతయు నిపుడు | గట్టి మొగ్గరములుగాం దీర్చుం*” డనుచు 

ననిచిన వారు సావాసభావలాడి | చనిరంత నాత్ఫీయనా న్యంబూలకును. 

అట్టిచో గాంగేయుం డధిపతిం జూచి | పుట్టిన భయమెన్లం బోవ నిట్లనియె : 

ళ్ కారవ్య, వెజవకు; శాంతేయవరుల | ఘోరాజిం గూల్చి నీకును జయంబిత్తు. 

జకనాంట వేవుర నురుకాంతి రత్న | మకుటవర్గనుల( జంపక జోడువిడున. 

నిజము పార్థులం జంపి నీచేత నుర్వి | (పజల చేలింతు నావలుకు పాలి-తు,” 

ననిన సంతోషించి యహిశేతనుండు | తన దండనాధు? గీర్శనచేసి పలికె; 
* చేండుగదా భీమ, స్తీ పతాపాగ్ని | వేడిమి నాతోడ చవెడలనాడితివి, 

తొలుత. గార్యముేచెస్పి తుదముట్ట దానిల | దలకొనుళుల్ల "బెల రీతిగా జె! 

హరిహర (బ్రహ్మాదు.లైన దేవతలు | పరిగణింతురు నీప్రభావవర్తనుు. 
దానికి దగం బాండుతేనయుల గెల్చి | పూనిక నాకీవె భూమి యంతయును” 
అని వెండియును బక్కె. ; “ననఘ, యిీానేన | కకువై నయట్టి వ్యూవాంబుపన్నింపు. 

నావుడు నద్దండనాథు. డవ్విభుని | యాసతి వహియించి యతిసం[భమమునం 

దవిలి [దోణుండుం దాను. చాలేతీనము | నవవేదిశాశేతనముం దేజరిల్ల 
బలముల 'మెలంగి యేర్చజచి యేర్సజుచి | సౌలవక్ మేటిపౌం-జులు దీర్చి తీర్చి 

తూర్పు విజుందుగా దొరలను నునిచి | దర్పించి మొనలముందటం దాను నిలిచెం 

బడమరమొగమైన భానుండుపోలెం | బడినాయితీంబై న పండునుబో లె, 
వలపటం గృప్పుని న్వోస్థామ. నునిచి | నలచి దాషటం గృతవర్శ మ్యదపుల 
వడి వెన్న భూరి్రవసుని బాహ్లీకు | నడుమ గుమాళ్ళతో నరపతి నునిచి, 
యతనిముందటం (బతిజ్ఞాలీలుండై న | యతివీరు సంశ ప్ప కాధీళుం బెట్టి, 
మజణీయు సామంతుల మగంటిమి భటుల | దరువాతేగా నిల్సి తగిన ఠావ్రలను 

గొలందికిగానని యేనుణపలకుం "దేరులను | పొలివోని యారథంబులకు గుజ్జముల, 
నాయుత్ర వ్తూశ్యంబులకు విలుకాండ | నాయుధంబులవారి నట గిల్వం బనిచ్చి 
మానుషవ్య్యూహంబు మానుపూలోక | నానంద భయరా.ద్రనైయుండం బన్ని, 
నిజము దీనికి నిది నిర్ణయంబనుచుం | (బజల నియోగించు (బ్రహ్మాయుం బోలె 

: నందజ నియమించి యాహవోత్సాహ. | కొందభి తాతు శె గాంగేయు. జొప్ప థ్ 

' 1. వప్ఫి తుదిముళ్లైనేని. 2, నాయతము. కి, గా నియ్యేనులులకు, (మా) 
. 
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ఇట్టి రాజవ్యూహ మెంగజు నణంసం | బుక్పైనో యని భీతిపు శ్ట్రై లోకులకు, 

అది లోకముల(మింగ నభివుండు తెబిచు | వదనంబుంబోఅె నుజ్జ (ల భీమేకేలు. 

కనుంగానవచ్చిన ఘన సిద్ధ సాధ్య | దనుజ గంధర్వ విద్యాధ రాధిపులు 

ఆనేన కడగట్టు పహావణు గంభీర | మాసం[భమముం జూచి యాశ్చర్య పడిరి. 

పొండవయాోధులు యుద్ధమునకు వెడలుట 

అటమున్న ధర్భరా జతినై భనమున€ | బటవా భేరీ భూరి భాంకార మడరం 
దుహినాంళు ఖీలం జెక్కు_ తోంచిరో యనల | బహుభంగి ధవళాతపత్త ముల్ "వెలు 

నురుభాగ్యమునం దన్ను నూరులం లేసీ | ధరణినాయకుల రథంబులు గొలువ 

దురగఖురోద్దూూత ధూళి యచ్చరల | శిరసుపూనవులతోడం జెలుములు సేయ, 
వరుసం గేతన మణ్మివాత దీధితులు | ఖరకర కిరణ సంఘములతో నొరయం 
గ నేసి రథమెక్కి. కదల నబ్లడల | భాసిల్లు చతుకంగబలములు గెలువ. 

అతనివెంటనె గూడి యలిలసంభనవుండు | (పతిలేని భూవణ(పభలు కోభిల్ల 
సంగరం బొదసీన సంతోషమహీవమం | బొంగాగు భుజము లద్భుత ముం బుట్లింప 

డాకాల బిరుదు కూడక మెత్త రాని | భీకర మణిగండ పెండెంబు దాల్చి, 

శారవనయన భీకర భూరి ఘోర | ఛారల గద బౌవుతలమున దాల్చి, 

(క్రందొప్పం దన పరాక్రమము లందంద | వందిమాగధకోటి వర్ణన నేయ 

1హవణించి భేరి కాపాళ శంఖ పటవా | రవములతో మహోారథమెక్కి. వెడలె, 
ఇట్టి భీముని వంట నిందనందనుండు | చుట్టును బహురాజసుతులు నేవింపం 

"జెలల్ చేవేందుం డిచ్చిన కిరీటంబు | ధళధళాయత కాంతి. దరుణార్కు_€ బోలు, 

గరుడాంకచోదితోత్కట ధవళాంగ | వారి సమన్విత రోవాణాద్రిపమాణ 
కవిశేతనాభఖీల భుంటికాఘోవ. | విపుల (పభాభాను విస్ఫుర్యదథము 

నుదయాది నెక్కు సూర్యుంయపవో లె నెక్కి. | కొదలేని ముత్యాల గొడుగులనీడ. 

దను నుత్త మౌాజోయుధావున్యు తెపుడు | ఘన చ(ర తకఖ్యాతి "సేవింప, 

కాల కేయ నినాతేకవచా: రిపులం | జాలం దిన్నట్టి యక్షయబాణములును, 

కంటక (తిపురారి కోజుకంతుశిరము | గంటుగాం బగులల దాశిన గాండివంబు, 

1, హవళైక, (మూ). 
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బావుగా నిర్ణర ప్రతీతి మెచ్చునకు | దీవించి యిచ్చిన "జేవద త్తు 

ధరియించి వెడలె ముందటు వే త్రక రులు | చవియించి సందడిజడీయ (వేయులను. 

(శ్రీడి వీబుంద మా ద్రీతీనాధభన్రలు | వేకుక "మెయి నంస విభవంబు మతాసీ 
త్ను సౌకుమార్యంబు దర్శించి రాచ | గములు బస్టంచి శృంగారం PANE N , 

"లెక్కలేని రథావలియు భటానలియు | మిక్కిలి పారులును మిక్కిలి కలు 

బలిసిరాం జనిరి (జాపది పగదీర్సం | గలిగి మూకనుచు విశాధంబుతోడ, 
వారివెంటనె గూడి వళిత శస్త్రా సృ | పారీణులడై * నుభధాసుతుయును, 
పొరువు కోదండ బవాుళ విద్యా ని | జారముతైని పాంచాలనూనులును, 

రసికులౌ తమ యీడు రాచకుమాళ్లు | వెసనోడ జీకెంచి ఎంట నీనే 
"శేష ప్రమాణ విశేషతుండాగ | భీవణ ము కేథ జృృాందంబు నడువు 
హేపారవంబుల కిరవ్రులై రత్న | భూక్షిణ ఘంట బులు పెక్కు గర్తు 
క న్నెకయ్యము నేడు గలిగె మూాకనుచు | వన్నె మై అనిరి సరగబలంబు సొలుపు 
(దుపదుండు ధృష్ట'కేతుంయు మత్స్య బేళ | నృఫండు 1 శిఖండి భిన్మిపనరుంకు 
ఖథున చేకితాన మాగధ సహభబేవు | లనువారు సప్త సంఖ్యాత్షోహిణీశు 
లనికి రథారూఢులై మహళోద్దండ | ధను ర్త కేశనోద్ధతులు నై చనిక, 
మతియు మాయాబలోన్మృత్తుండ్రై. "నేన | తజచునం గదలె న తృటి ఘటోత్క .చుంకు, 
గదుండు పాండ్యుండు కీకయులు ఎేబ్యుండుం | గదలిరి సేసి DRO సోటుం.. 
వెండియు ఘునులై న వివిధ దోశ | మండలాధిపులు సామంతులు భటులు 
దమతమరథములు దమ లాంఛనములుం | దము సేన్యముల నొప్పీ దర్భంబు షెజసి 
బీరుదడిండిమములు 'భేరులు గార్లు | మురజకాహళములు ముంగలితింట్లు 
తమ్ముటమ్ముులు డోళ్లు తప్పెట్లు బూర | కొమ్ములు గిడిగిళ్లు. నోలాహలమ౫+ 
గనుంగొను ఖచకుల కనుభొటు దాశు | నని గూతప్ర సహనసంబుటాల 
వీకుదు"బుక్కై.౦బులు భీకరభ్యజము | లరుణాంళునిభ మైన య ప్రక నకలు 

= భూషణంబులు మసోద్భుత బభామరములు | వేవంబులును నోప్ప పెడల్ రాజీని .. అప్పటి సంరంభ' మధినాథ, యేమి | చెప్పంగవచ్చు ! విచితమె తోంచి, 
(పాచిపయోధితోం బశ్చివమాంభోధి | యేచి పోరాడు లోయెకులాను దోంచి, 
ఘన సైన్యధూలళి యాకాళంబు నిండీ | యనిమివనామంబు లణంచె 'లేఖులకు. 
నలువై నయట్టి నసేనాముఖంబునకుం | దిలక్ర మె పొంచాల దే ేందనుతుండు 
1, శిఖండికిని వధరుండు. (యా) 



భీవ్ముపర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము ౧4 

అగ్ని కుండజుం డిశండని తోయ చేహ | నుగ్ని వర్ణమునం శాయగ్ తేజరిల్లు 

ననువు లెజింగి వ్యూహము గూర్చ విప్పం, | బనిమంతులగు వే తబాహులు గొలువ, 

ఘనహై న్యసరిసిలోం గలవాంస వోలెం | దునియని శ్వేత కేతువు సంచలింప, 

నటువచ్చు నిటువచ్చు నధిపు వీశ్షీంచు | దుటుములుగా నేన దోలించు విప్పు 

ధరణినాయకుల.( బంతంబులాజించు | దొరలతో భాపించు (దోణు నిందించు 

యమసూతికడ వేత్రహాన్సుండై నిలిచి | సమకొన్న సందడి జడియంగ (వేయు, 

మితికి నర్జును "వేరిమాందికివచ్చు; | నతనితోం బంతంబులాడి 'మెవ్పీంచుం 

ఇట్టు ధృష్టద్యుమ్ను జేతేర జముని | పట్టి కురుత్తే[త బసు పుణ్యభూమి 

గదిసి కారవులనుగాంచి కల్టదుట | ముదలనే తీన్నసై నముల నిల్యంబనిచి 

జయసూచకము లై న చారునిమిత్త | చయములశెల్ల హార్షంబునొందుచును 

అడియాలములతోడ నక్కడక్కడను | బుడమిజేండుల నిల్చి భూమివల్ల భుండు 

ఇరువాగుం గలయంగ నీశక్షీంచి యపుడు | పరమాదరమున భూపతుల కిట్లనియె : 

“ఈ యాజి మనకింక నింద్రత్వ "మొండెం | బాయని రాజ్యవై భవ మొండెం గలుగు, 

ఒక్కూట గురు... ..తెరవా... .. |... *... గానోపు నీవేనకంశు. 

ఈసేన ఘనమయ్యె నెట్టాౌకో యింక | మో సనా వలదు నమ్ము(డు క్రీడి గలడు, 

కాలకేయ నివాతకవచులం జంపె ; | భూలితోం బోరాజె; నురరాజు గెలిచం; 

జి(త్రసేను జయించెం జెలంగి కారవ్య | చిత్ర సేను వధించెం జిత్రంబుగాను, 

దివ్యాస్రులాభంబు దివ్య లేజంబు | నవ్యాహతంబు లీ యర్హునునకును, 

మా రెబ్ల నల్పులే ! మిహిర(పతాప | పౌరుపాధికు "లెదుర్చుగరాదు మిమ్ము. 

వభంగినైన నా కీ నేన గెలిచి | సౌభాగ్యముగ రాజసౌఖ్య మివలయు.” 

అనిన వారలు తేమ గర్ష్మమౌానట్లు | వినుతి. బంతములాడి విభుని మెప్పించి 

సమరసన్నా వాంబు నవుకూర్చుచోట | యమసూతి [్రీడి కిట్లను విన్న నగుచు : 
“ సహజన్న చూచితే ! సర్పాంకు యత్న | మహహ యీసేనకు నధికంబు గూర్చి, 
ఇదె నమూనువవ్య్యూహ మిండ్రాది భయద; | మబె భీష్ము! డున్న వాం డగభాగమున, 

వభంగి గెల్తుమో యెజులముగానీ | యీభీష్టు. జూచి నాకిదే భీతి వొడమెం.” 

అనిన నవ్వు చుం (గ్రీడి యన్న కిట్లనియె : |! “జననాథ, నీవు సంశయ నమందనేల ! 

ధర్శంబుగల చోటం దాం జేరు జయము | ధర్భనాశకుల చెంతేలం జేరదనుచు 

వారక (దోణుంకు వ్యాసుండు వినయ | నారదుం డోకనా(డు నాశెతీంగించెం 



టెక్ ద్విపద భారతము 

కావున ధర్మంబుగలిగిన నిన్ను | (దోవక జయము చేరుట దుష్కరంబె! 

అదియునుగాక మహోసత్వధనులు | wee ee eee ఎ. 

విరటుండు శంఖుండు విను ఘటోత్క_చుండు | దొరలు వెండియును యోధులు ధురంధరులు 

నీకు నున్నా ; రట్టి నృపులలో వొకండ | చీకాకుపడం గురుసేన మోటెడిని. 

గాండీవ మిపుడు జెక్కలు వచ్చినట్లు | మండలేశ్యరు మాజు నులయుచున్న దియు, 

దొనలలో నృస్ర్రసందోహంబు వెడలి | పనుపు మమ్మని త్మీవపడంజొచ్చె నధిప ! 

'వకముడి గద కౌరవవ్యూహామునకు | విడు విడు మనంజొచ్చె వేగిరింపుచును. 

దానిపై నీలావు తలంయవుగాక | దానవానళినై న దండింపలోలవు, 

బట్టి నీవలిగిన నెవ్యండు నిలుచు ? | కొట్టివైవీంచెదు కురుసేన చేయడు.” 

అనిన సంతోషించి యధిపతి తెలిసి | యనిమిసే.శ్ళరుసూతి నప్పుడు వీక్షించి, 

“మును కారవన్ర్యూహామునకు దగంగ | ఘనతరవ్యూహా ముక్క-టి పన్న ంబనుఫు, 2) 

ధృష్టద్యుమ్నూ ( డచల వ్యూహము సన్నుట 

అనిన నాతండు (దుపదాత్శజు నచల | మను మహావ్యూహంబు పహూవణింప(6 బనివె, 

పనిచినం బనియబూని పాండవమంత్రి | తననేర్పు మెజుసి యెంతయు మొనదీన్చి. 

ఆ యచలవ్యూహమందున (చాప | చేయు లుత్తరుండు వూ(జీయు లార్టునియుం 
దను పరివేస్టింపం దా నగభాగ | మున నిల్చెం దనర భీముండు రక్షగా. 
జగతికి (వేంగ్లైన హైన్యముల్ గొలువం | దగం చేకితాన సాత్యకి సమేతముగ 
జననాథ్య మత్స్య పాంచాల వల్లభులు | తనరి రా దక్షిణో త్తర భాగములను, 
నడుమ ఘంటాఘో ఘో పణస్ఫురద్ద్యుతుల | ముడివడ నేను౮స మొ త్తృముల్ గొలువ, 

. కీనకరథంబెక్కి ఘనకీర్తు లనసలోల | జను ధవశచ్చత్రచామరల్ మృెణుయ 
వసుమతీసురులకు వస్తువే వామంబు | లొసలసచు వారిజయోక్తులు వినుచు 
ధర్మజు డుండెం బంతములొడు దొరల | కర్ళిలి నుచితవాక్యములం 'జెస్ప్వుచును. 
ఆతనిముందట నమశేందసుతుని | చేత నెంతయు సురశ్షీతుగడై శిఖండి 
పరల గంగాతనూభవ్రుని కశ్చైదుర | విరసంబుతో నిల్చె విల్లును దాను. 

 భృష్టకేశుడ్యు నహచేవ్రండు ' మిగుల || సప్టలై వెనుక పార్శ స్రములం నీతా! నీర, 

. ఇట్రచలవ్యూహా మెదిరికి భయము | చుట్టములకు జూడ సుఖమును నగుచుం 
గరులు చైలములుగ్సా. గంధర్వ్యచయము. | తేరగలుగా, యోధతతి మిలుగాంగ 



ఖీష, శ్రపర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము ౧౭ 

గొడుగులు నురుగుగా౭ గుంభినీపతులు | జడిగొన్న మణులుగా శరధినిబోలె, 

ఎజుస్సుం 'బెల్పును నల్పు 'హేమవర్థ్యంబు | మెటయు జోళ్లు ధరించి మేశునదొరలు 

ఆంబోతులును బోతె నాసేనలోన | సాంబాలు 'తారమై చరియించి రపుడు. 

పడగలు భాస్కర పభ నభోపీధి | నెడగలుగణ జోవి యిరులు (గ్రమ్మూంగను 

(బహ్మాసృష్టియు. బోలె బహురూపగతుల | (బహ్మాండభయదమై భాసిల్లె నధిప ! 

ఉర్వి భారకు లెల్ల నొకచోటం గూడ | నుర్విభారము శేషము డోర్వలేండ మ్య. 

ఇ టిరువాగునం దేర్చడ గూడీ | పుట్టని వాడును బుట్టి 'చాల్యంబు 

విడువని వాండును వృద్ధు రోగీయును | బడంతులు.- దప్ప భూ్యపజ యుద్ధమునకు 

హవణుతో నేతెంచి. ” రని సంజయుండు | నవభంగి ధృత రాస్త్రనకుం జెప్పె ననుచు 

జన మేజయునక్రు వై శంపాయనుండు | వినిపింప నమ్ముహీవిభుండు హార్షించి 

తరువాతి దైన కథా (పసంగంబు | నెబీగింపవే నాకు నింతయు ననిన, 

సాెకీతపురవాస, చతుకవిలాన, | కాకుత్ స్థకుల పూర్ణ కలశాష్ధీసోమ, 

మునియాగరత్షక్క ప్రరహర వినుత, | ఘనవిరాధ చేద, "కామిత ఫలద, 

జననాథ, జనక రాజాతృజారమణ, ! వనధిబంధన, రఘువల్లభ్క శరణు, 

ఇది సదాశివభ క్క హితగుణాసక్త | సదయస్వరూప కాశ్యపగోత్రదీప 

స్తుతిప్యాత వల్లభసూరి సత్పుత్ర | ముతిమద్విభేయ తినుయనామభేయ 

రచిత మై భీహ్మపర్యమున సాశ్యాన | ముచి తార్థయుతముగా నొక్కటి యయ్యె. 



ద్వితీయాశ్వాసము 
PCY 

(శ్రీధరిత్రిజనాథ, జిత దై త్యనాథ, | సాధుజనస్తుత్య, సత్యవారిత్ర, 

(పవిమల గుణహార, భక్ర్త్రముందార | రవికులాంబుధిచంద, రఘురామచం[ద ! 

అవధారు మజీయు సంయమి చెప్పందొొడ | సవినయస్ఫూూ ర్తి కా జన మేజయునకు ; 

ధృతరాష్ట్ర డా రెండు తెజుంగులవారి | వితతవర్తనములు విని కలంగుచును 

పలికె సంజయుతోడ భయ మాత్స్శనిగుడ : | .., ee 

“సరి నిట్లు గూడిన మై న్యద్యయమున | నురుగర్భలేఖయు నుబ్బు కడంక 

యధిక మైయెందుండే?ననినసంజయు(డుః | “బుధ పూజ్య, యగుణంబులురెంటన్థముము; 

లైనను కృష్ణార్థునానుభావమున | నానేత్రముల కది యధికమై తోయ. 
అనిలవశంబున నాసేనకరుల | ఘునముదభారల గంధ మేతేర 

మత్తాళిగర్యంబు (మంద సీకరుల | యుత్తుంగ మదధార లువ్వున దిగును. 

ఆనేన వివిధ దివ్యాయుధ(ప్రభల | మాసెను మననేన మహి తా న్ర్రరుచులు. 

ఇవియెల్ల సీసూను. డిచ్చం గై కొనక | బవరంబునకు వచ్చు బరవసం బెజింగి 

చేవత లలర నొత్తిరి పాంచజన్య | దేవద తృంబులు ధృతి నాదిమునులు, 

ఆ మహోధ్యనులు గర్జాఫావ మగుడు | నీమొన వర్షించె సెకళ్తురువాన. 

చేతప్పి ధర్మవ్రాలు నేనాస్త్రుతతులు | భీతి నవ్యానలోం బిడుగులం బోలె. 

ఆనేల మైనికహారాళి రాలి | వానతారలవలె వర్తింపంజొచ్చె, 
ఇట్టి యుత్వాతంబు లేటికి మాను | నెట్టన కృవుండును స్వా న్యపతియు 

గురుండును బేరులక్కుచుం. బాండవులకు | గురుత రాభ్యుదయంబు గోరుచునుండ. 
అది యట్లు దగుంగాదె! యన్యాయి గెలుపు | వుదింోర రార్యులు మాట 'లెట్లున్న. 
అప్పుడు దుర్యోధనాదులు దిశలు | గష్పు తూర్యధ్వని [కందుకొనంగ 

నాహవోత్సాహమై య్యా న్యయుగము | వాహనరవముల వరళ(స్త్రరుచుల 
ఏరభావణముల విలుగోల పూన్కి6 | డారాపథముం గప్పు దండియార్సులను 
3డీగొన్న జడధియు జడధియు. చాడు | వడువు సంధిలం 'జేరవచ్చుచో "దేవు 

తనహాస్త మెత్తి మంద్యాకినీసూనుం | డనియె నయ్యుభయ మై న్యంబులు వినం ; 



భీవ, శ్రపర్వము ; ద్వితీయా శ్యాసము ౧౯+ 

“ఒకమాట పల్కెద నోనేనలార ! | (ప్రకటించి, వినుం డిది బవరంబుపాడి. 
ఒకనితోం బోరాడ నొకం డేయరాదు ; | వికటమూర్చితుండే న వెసం జంపరాదు ; 
విరథు నిర్ణతేచాపు విరిదలవాని | గిరి [మాను పుట్ట నెక్కినవాని మజీయు 
బడినం ౮దువు జూజిపడిన్క వెడంగు | పడిన, నాజికి వెలువడిన, లోంబడిన, 
బంటు జంపలరాదు ; సతియాజ్ఞయిదియు ; | వింటిని వినమని విధము అెన్న కుండు.” 

ధర్మరాజు పొదశారిమై భీముని యాద్దకు బోన్రుట 

అని సమయముచేసె; నాసమయమున | ధనువు జోడును డించి ధర ్రనందనుండు 
మోడ్చిన కేలును మూార్థ భావంబు | నూడ్చిన హృదయంబు నుడిగిన పలుకు 
"'బాదభారము నచ్చుపడ౦ దేరుడిగ్గి | మోడండు చోర, సమోరనందనుండు 
దమ్ములు దొరలు మొత్తమ్బురై బలుని | తమ్ములు గూడి రా ధర్శజుం గదిసి 
యతనిపూ. సెటుయక యగ్భి నిట్లనిరి: |! “ కతమేమి నీకిట్లు కదలిరా ననఘ! 
ఎంత కార్యంబై న నేమున్నవార; | మింతదీనత మికు నిట్టు లర్హంబె! 
పన్నిన పగతులపై నొంటి నిట్టు | సన్నాహములు డించి చనుట ధర్ముంబె ! 

తేశువ పోనాడి ఏతిరుగుబే ! మనదు | కాశకుం గాని యీ శౌరవులార్వ. 

ఇందజుం గలుగ నీకేల యిీాడైన్య! | మందటు నినుజూడ్య, నరులు మవమ్మాాడ. 

వలపోమెదు! నిలు మింతీట.” ననుచు | నోలి ఛీమార్దును లొగి మా|దినుతులు 
నీ నేయ సౌభద సై న్యేశముఖ్యు | లూనిన ధృతి నడుగు నొకమాటమొన 
నాడక యతం డేలు వారి వారిం గదిసి | “పడక మాకేల యూజు కిట్లడుగ ! 
ఈతని తీలంు నాశెంతయుం జెలియు ; | ఇతండు భీష్ముని (ద్రోణు నిట శల్య కృపుః 
నాజిసేయ ననుజ్ఞ యడుగం బోయెడిని ; | రాజిల్ల నటుగాని రాదు జయంబు ; 
మీరు నిల్చుట మేలు మెండయి పోక; | ఛారుణీనాథు చిత్తమువచ్చు దీన.” 
అనిన భీమార్జునయములు సాత్యకియు | వనజనాభు(డు తక్క వజలినవారు 
నిలిచి సన్నద్ధులై. నృపుం జూచుచుండి ; | రలయక మజీకొంద జాసేననుండి 

“శరణని వచ్చెటో శమననందనుండు ! | కురున్ఫ పాలుండు గై కొనంబోండుగాని, 

అతంజేల శరణను నర్జునాగజు(డు ! | ధృతి సంధింగోరి యేతెంచెనో గాక ! 
అదియు నేల తలంచు హారి గల్లియుండ ! | పదిలుండై కురురాజుం బట్ట రానోపు. 
పట్టిన మనమేల పట్టంగనిత్తు | మెట్టిదో కనుంగొంద మితనిచి త్తంబు.” 

1k జీను, 2, తిరుగుదే మనల || కిొంకకు గాక, +... +లార్భ, (మూ) 
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అనిరి కొందణు ; గొంద : “ అల తలం ! | వినుత ధ ర్నాధర్శవిదుండు ధగ్భ్శజుండు 

వంటికి వచ్చెనో ! యీ భీష గజము | వేథాడ ననువులు వెదక రానోసు,.” 
అని పలుకుచునుండ నాయుధ(పకర | ఘునతర సన్నా హా గంభీరమైన 

యల కురువ్ర్యూహంబు యమనూతీ సొచ్చి | తీలశోక భీష్టురథంబు డగ్గణుచు 

న్తామంబు నొడీవి (పణామంబు వేసి | రామళిమ్యునకు భూరమణు డిట్లనియె ; 

“ పెద్దకాలంబయ్యె భీమ, మిమ్మేను | దద్దయు నేండ్రైన దర్శింపంగలిగె. 

కీ రిమంతుండనై తిం గృతకృత్యభావ | వర్తనంబును గల్లె ననుధలో నాకు, 

ఇవె సేన లేం గొన్ని *యెసంగిన వెన్ని | సవరించి తెచ్చితి సంగామమునకు. 

పెనతువ మిముబోంటి పెద్దలమోాంద | మొనల: చేవలసెను మూర్త ర భవమున, 

"దేవ, నిన్నె దిరించి శెంపుతో రణము | గావించువాండనై కడుభ క్తి మున్న 
యాజి సేయ ననుజ్ఞ యడుగ వచ్చితిని ; | రాజు మాకీదిగదొ రణజయం,'” బనీన 

లీల భీష్టుండు నవ్విన. “లెస్స వచ్చితివి; | మేలు, నీవిట నన్ను మించిరాకున్న 
శవీయింపం గలవాండ శమునకుమార ! | చపలత బేదింకం జాల మెచ్చితిని ; 
అడుగుము వరమిత్తు నరుల సీకొజుకుం | బొడుమన్న 6 బొడంగాని బాంకాడరాదు.”” 
అనుటయు ధర్శఠా “ జట్టగులాక, | ఘన కౌరవార్థమై కదనంబు నడప; 
హీతమిావు.తలయపు మా కింతియణాలు ; | ధృతి నింక నొకమాట దేవన, యడి గదను ; 
గినియక నిను మాకు గెలుచు నుపాయ | మనఘాత్మ, కృపగల్లి మానతి యీవె |” 
అనిన మోమున మందపహోసంబు మొలవ | మనుమని వీక్షించి మగంటిమిం బలి" ; 
“చేత విల్లుండిన శివ హారి బ్రహ్మ | దై తేయ యత గంధర్వుల గెలుత్తు ; 
అబన నీవు నన్ననిం బెడయాపు | దిట్టతేనంబులు టెల్ప్బెద నెనుక, 

నిది ది వేళగాదు సీ విపు డేంప.”” మనిన | మదినుబ్బి తాతకు మజియును (మొక్కి. 
“ అరుల నిర్ణింతుగా ౫ కనెడు దీవనలం | బారసి భీమాదులు పొదివి యేతేర 

థ రృజుండు గురు కన శల్యుల వేత రణమున కనుజ్ఞాతుం డగుట 
గురునకు గృపునకుం గోరి శల్యునకు | నరపతి వాద వణామవల్ నేసి 
యాజిసేయ ననుజ్ఞ యందణ నడిగి | కూజతో వారి జయోక్సుల నలరి 
గురుయజూచి * నాగెల్పు కోర వే !? యనిన | * నొరులు గోరణగనేల | యోరాజ్స నీకు, నగధారి మంత్రియై న సడపుచున్నాండు ; | పగ యడంచి సుఖంబు పాటింతుగాక్ల, * 
1. యెసవిన యెన్ని, 2. శాజుప్టేల గాక, (మూ) 



ఫీష్ముపర్యము ఫ్. ద్వితీయాశ్యాసము ౨౧ 

యనినంత గురునకు నతడు శేల్నాగిచి | “విను మొక కార్యంబు విన్నవించెదను ; 
కినియకు మేరీతి గలుతుము మిమ్ము? | అనిమిే.శ్వరుండు మోకడ్డంబుగాండు ; 

ఆనతియిచ్చి నన్న నుతుగా.” కనిన | నాననాఖ్ధమున నవ్వలర నగ్గురుండు : 
వ్ శ దువుచేనున్న. గఆఅకంథుండైన | నాటెస రాలేడు నవసంగరముల, 

పనివడి యేనొక (పాయాపవేశ | మున నస్ర్రృుసన్నా బ్రసము[ద్ర నుండినను 
చంపయిట్టిన వాయ సంధి నేని | చంపు; (బా యోపవేశములాగు వినుము, 

పుట్టి యెన్నండు బొంకు ఫొరయనివాండు | బెట్టిదంబుగం (బాణభీతి వాక్యంబు 

నని మొనల బల్కి-న న్యస్రుసన్నా్య్యాస | మొనరింతు.” నని దోణుం డున్నట్టు పలికి 

“ జయసిద్ధి సీకు నాం జరు? మన్న. గదలి. | రయ మొస్పం గృపు ధర్శరా జంతం గదిసీ 

యతీని వధోఫాయ మడుగ సాహసము | గతిగూడకున్న, నాక్రమ మాతం డెటిగి . 
దై_వమిచ్చినయట్టి తేన యవధ్యత్య | మావిభునకు. చెల్సి “ యని మిమ్ముణగాతు ; 

సందియం'ేటికి ! జయనిద్ధి నిన్ను | జెందుం బొ.” మృని యంప శ్లీఘంజె యతడు 

శల్యుని. గదిసి యంజలిచేసి పలికె: | “శల్య, నీతో మున్ను చాటితిం దెలియ; 

కర్గ కఠోర వాక్యముల గయ్యమునం | గర్లుచి త్రము పీరు గావింతు నంటి ; 

వది మజువకు చాలు.” ననిన శల్యుండు | “వదలక యిది చెప్పవలదు వేమాటు; 

యసిద్ధి నీకు సీశ్వరుక్పృపం జేరు; | (వీయముతోం జను” మన్నం బృథివీశ్వరుండు 
పలక వరియించి వళోముంబుకొజకు | నాతత సన్న ద్ధుండగు యజ్వంబో లెం 

దలయెొత్తి (ప్రజమాడం దమ్ములు గొలువ | నలయక వై. "మై న్యములోన వెడలి 

వచ్చుచో, నది చూడవచ్చి కర్దుండు | పచ్చికదిబ్బపై బలములు దాను 

బార్జులం (గ్రీగంటం బాట జాూాచుచును | అర్థ మైనుండంగ, వారి వాని6 గదిసి 

“ఫరాడి భీష్ముండు పొలియునందా(క | నూజట నున్నాండ వోకర్ల, స్వుం 

నిలుకౌల సూచ్యుండు నిలువండుగాన6 | దలకొనందగు సీకుం దం(డివిధంబు,. 

కార వార్థరణంబు గలిగినదాశం | జేరి పాండవులకు. జేదోడుగమ్ము ; . 

వురుషార్థివని నిన్నుబొగడు లోకములు; | చిరకీ ర్హి శరవిద్య చీరువో దింత. 
పన్నగధ్య్గజుం డేని సాండనవు "లేమి | యెస్నంగ సరి నీకు నే తెంతుగాక.” 

అనినం గోపమువచ్చి యంగాధిరాజు | కనలుట యెదికికిం గానరానీక 

ధనువుతోనే (పాణధార వోయుటలు | వినవె కౌరవులకు ! విశ్వ మెటుంగ, 

వననంతుండ నే యిరునాల్క..లేదు ; | డానవాంతేక, పొమ్ము ధర్మజు గూడ, 
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మాలోని జగడంబు మజీ నీకుందడవ | నేల! మీలోని కేనేల వచ్చెదను!” 

అనిన మెచ్చిన భావ మతండు నటించి | చనుదెచె; నిచ్చట శమననందనుండు 

చని చని నిలిచి న్నీసైన్యంబుచూచి | యనియెను గేలెత్తి యందజు వినల ; 

“ అప్పుడు వింటిమి వినమనక నామాట | నృపులార్క వినుడు సంధిలె రణద్యయము. 

మూ విజయమునమ్లి మామాట నమ్మి | రావలసినపహారు రండు వచ్చినను. 

తోడయుట్టినవారితోడి మన్ననలు | వేడుకల జేయుదు వేలు సేయకను. 
ఇపుడు వచ్చుటయ మే లిదివేళ,” యనిన | నృపు లూరకున్న చో నీప్పుతుం డోొకండు 

అనఘ, వై శ్యాప్తుతుండగు యుయుత్సుండు | తనపొజుం దాను గాంధారేయు విడిచి 

విఫలవృత్షము పకి విడిచి వేవేగ | సఫలవృవము చేరు చందంబు దోంప 
ధర్మజు గూడిన దా నన్నయట్లు | నర్మిలి. బాలించె నతని ధర్ముజుండు, 
సవతితల్లిసుతుండు సతము గాదనుట | సువిదిశముయ్యె నీసుతుల కారాక, 

అంత ధర్మజుండు రథామాథు( డగుచు. | గాంతి దిక్కుల. బర్వం గవచంబు. బూని 

తూణీర కార్టుకాదులు ధరియింప | రాణమె నఖలతూర్యములు ఘూపఫీంచె. 

హస్తిబృంహీతేములు హయహేవీ.తములుం | (బస్తుతిధ్యనులు నంబర మెల్ల: గప్పె. 

అంత. దమ్ములు యోధు లరదంబులెక్కి. |! యంతంతం గవచశస్తాదులు పూని 

పరగి పూర్వవ్యూహఫావమై నిలువు | నిరువాగుపజలు ననేక మార్గముల 

బోండవు లరులచేం బకునట్టి పాట్లు, | అండజధగజు సంధి కనిచిన [క్రమము, 

హారింబట్టం గురు రాజు హవణించువిధము, | గురు భీమ్మ కృపు లాడుకొనిన వాక్యములు, 
హారి పాండవులకు దోడైన క్ర్మంబు6 | బరిగణించిరి మృత్యు భయ మాత్భ్శం౫ దుర,” 
అని సంజయుడు చెప్ప నాంబికేయుండు: | “ వినుము కౌరవ పాండ వేయ సైన్యములు 
భూరి కురుశ్లేత్రమున దండుగూడి | యేరీతిం బోరాడి రిల సంచలింప ! 
తలపోయ మోతపదంబైన చావు | కలుగుట యల్పమే కర్ణజీవులకు ? 
గంగ నాడంగనేల గయం జేరవేల | రంగైన యోగవార్షములం బోనేల 
సన్యసింపంగనేల సవనకర్శములు | విన్యసింపంగనేల విను మిట్టిచోట 
స్వామికార్యార్గమై చచ్చినభటుల | శేమార్షమున ము క్రి యెదురుగా వచ్చు? 
పీరలకథ నాకు వివరింపు.” మలిన, | ఆ రాజశరున కిట్లని చెప్పందొడయలె ; 
‘6 పండ వన్ర్యూహంబు పరికించి నృపతి | గుండియ బెదర వేనగ్గురుం గానబోయి, 

లేం కన్గొని రాజుపోయి | (దోణశిష్యుండును దుపదనూను(డును. (మూ) 
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“ద్రోణ, నీశిష్యుండు (దుపదసూనుండు | భాణారి మెచ్చంగం బన్నిన యొడ్డు 

“చూచితే! యీనేర్పు సురలకు లేదు; | రాచపుంజముననే రచియించినారు. 

శై నేయ మాత్స § పాంబాలురు చేకి | తానుండు పురజిత్తు (డాపదేయులును 

ఫఘమండు పాండ్వుండు శిఖండి మోడింబు | లొనర యుధామన్యుం డు తృమాజుండు 

నభిమమ్యుం డాదిగా నందున్న యూధు | లభినవో త్పాహాులు 1వారినరోపములు. 

అదిగాక భీమార్జునాభికశ్సితము ; | (త్రిదశులశై నను దృష్టింపరాదు. 

మన వెంనలల యూభకుండలి వినుము | మును నిన్ను గృపురి భీమ్మునిం జస్పనేల ! 

భూరిశవుండు (దోణప్తుత్రుండు శల్యుం |! డారయ ఛగదత్తుం డనుజవర్గమును 

శకుని భోజూధీశ సైంధవ (ప్రముఖు | లకలంకబలులు మహాత్సు లున్నారు. 

ఉండిన నేవి వారోపును రణంపం | వాండవతతి నని పట్టదు నాకు. 

కావున మోారెల్ల గాంగేయ రక్ష | గావింపుం డైన ౫లుగు జయ అంబు 

అనుచోట సింహనాదానంతరమున | జవనాథ, భీహు గండు శంఖ మొ తినను 

ఈరేడుజగములు నిట్టప్టు వడియె ; ' తాజువూఅయ్యె విధాతమంతములు. 

అంత శంఖధ్యని నందటు జేయ! | గొంతైన భయంబు గొనరు పాండవులు. 

ఉభయదళంబులు నొక్కటం దూర్య | విభవంబు మెజయించి వివిధయత్న ముల 

దలపడుచున్న ౦త దై త్యారి యొ త్తెం | బలి తారిజన్యంబు పొంచజన్యంబు, 

శతమఖసుతుం డంశ సంపీతి నాత్తి | ధృతలోకచిత్తంబు చేవద త్తంబు. 

గుణి భీముండును నొత్తె ఘోరతమిణ | రణభూమిం చెవికి 'వేండ్రంబు (పౌండ్రంబు, 

2న్గ స్తవైంన యజాతీశతుండు నొత్తె | విస్తరింపల నంత విజయంబు జయము, ' 

నమిళ-వై రివిభూతి నకులుండు నొశ్తౌ | 8శమితవరోధిశేషమమును ఘోవషమును, 

దినకరద్యుతి సహా బేశ్రండు నొ్తే | మనుజ 'చాహ్సద మైన మణిపుష్పకమును. 
తక్కటి యోధులు. దమతేమ ధృతికి ! నిక్కగా శంఖంబు 'లెలవి నొత్తినను 

జగముల జనులు మూర్భా(ప్రభావమున. | 'దెగిపడ్డ తనువుల. తెలిసి రమెనుక, 

కవ్వడి య వ్వేళ గాండీవధనువు | నెవ్వడితో నెత్తి నెమ్మి సారించి 

పలికె గృన్గునిజూచి : “ వద్శప కొకు ! | నిలుపుము పోసీక నీ తురంగముల. 

తెలియ నింబెవ్వరు దివుజుచున్నారొ! | తొలుత నా శెవ్వనితో ( దాశవతెనో! 

1. హరిణరోషములు. 2. శాస్త్ర. లి. విత. (మూ): 
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వతూపులకు నెవ్యం జేపాటి యగునా! | చూతము రధ మొక్కొ_చో నిల్చు” మనిన 
వారియు 'బార్టుండు చెప్పినట్లు సేయుటయు | శిరమెత్తి పార్థు డానేన పీకీంచి 

సఖులు బంధులు నందు సాయాఖు నున్న | ముఖవికాసముదప్పీ మోహించి యపుడు 
గాండివ మటుపెట్టి ఘనుండు గూర్చుండి | పుండరీ కాక్షుని. బొసలో నిట్లనియె ; 

అర్జునుడు స్వజననంహారమునకు శంకించి 'మాహోవిష్టుం డగుట 

“ఇందు నిందబు విందు లిందీవరాకు, ! మందునకును శ తుమా(త్రుండు లేడు. 
విన్నలు మామలు పెద్దలు తం్యశు | లన్నలు ముత్తాత లనుజులు సుతులు 
వియ్యంకు లార్యులు విద్యాగురులును | నెయ్యురు పీర లేన్భపుని జంపుదును ! 
చండాలుండునుగూడ. జాలం డీపనికి ; | పండితో త్రము, నన్ను బనుతుళే యిట్లు ! 
ఒక/7సాటిీవిల్లల మొకయీడువార | మకట! యిందటీబట్టి యణంపనోప్తుదునె ! 

నేంగాక చేతులు నికువై నం దన్ని. | గాణిలించెడు వారు గలశె తక్కొ_రులు ! 
నంటి కారవు డింత చేయుం గాశేమి | మనకై నం గొంత ధర ము (తోవ వలదే! 
నిశిత చక్రమువై చి సీవైన వీరి | విశసింతుగాని నే విశిఖంబు దొడు౫,.” 
అనిన పారునింజూచి యఖ్ఞ వాభుండు | తనకార్య మనువుగాం దలంచి యిట్లనియె ; 

ళ్ ఎక్కడి కృృపవుక్కై సీవేళ నీకు? | తక్కుము మనకు 'ాంధవుం డెవ్వం డిందు ? 
బంధుసంకల్పంబు పరమమూాథులకు | నంధపరంపరె యరుదెంచుచుండు. 
ఇతండు బంధుండు నాకు నితం డన్యుండనుట | మతిలోన నెలకొన్న. మమతేస శ (౦బు. 
ఆ మమత్త నము డించి యఖలబాంధవుల | నీమాజు చూడుమా యొట్లున్న వారొ | 
వారును దను రర్మవశమునం బుట్టి ! శేరీతి నటుపోదు ; రిట మాన్స రాదు. 
నీవు చంపుటయును నీచేత ఏరు | చావు వాలగుటయు. జర్చింప మిథ్య, 
అనుపాటి యగులీల నా జగన్ఫుయుండు | తీనువిశేవంబులు ధరియించు విడుచు. 

నుర నర వృశక్రాది సుభగబేహములు | పురువున కెపు జెన్నిపో వెన్ని రావు! 
లలి జీర్ణ వస్త్ర మొల్ల క్ కొత్తచీర | వెలయ దాట్ల నమాడ్కి. వినుము జ్లీవ్రుండు 
ఆరయ వార్థకమగు మేను విడిచి | సారెకు: జొచ్చు తెశవమైన తనువు. 
కావున చేహవికార మేమియును | జీవాత్త స్ సోకదు; జీవ, డద్యయుడు 
నిత్య నిశ్సింతుండు నిత్యనిర్ణలుండు | సత్యసంకల్పుండు ఇాత్వతుం డతంయయు. 

జీవాత్మ చెడునను చీంకును గలండె! | జీవుం డెవ్యండుగాయ చింతింప నేకు, 
వను లీలార్థమై యిాసృష్టీమయైనం | బూని చరాచరంబులు నిందులోనం 
బుట్టినయట్లగుం బోయినట్లగును | గట్టియైనట్లనుం గరగినట్లగును, 



ఖీష్క శ్రపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము ౨ 

'దునో యేది లోకంబొ | వేగదెన్న య నని వేగినట్లగును 

సీచింత గలుగు గాశేమి | తలయ జీవుండు శుద్ధతనుండు శాంతేయ ! 

) వైయాజుం గమలాప్తుయన్న | యనువున నుండు బేహాములేగ నాత్మ. 

ఎప్పు వివేకివై చూడు | విశ్య్శంబు నాకంకు వేటు గా” దనుచు 

నధ్యాత్శమర్శములం 'బార్థునకుం | దెజంగొప్ప నజ్ఞానతిమిరంబు మాన్ని 

"స క్రిం బాపి పోటునకు | బంధునిగావింపం చాద్ధుం డుప్పొంగి : 

(శ్రీగురుమూ ర్తి వేను శిష్యుండ | చేవ, నాకడలౌ సంచేహంబు లెల్ల . 

తో నేను మోామూర్త్హి | చూచెదం గృపతోడం జూప వే నాకు, 

కేక మహా దేవగణము, | 'లందు ననేక మహాముని జేణి 

వచ్చు; నద్భుత చరాచరము | లుడుగక చూపవే యోకృన్ణమూరి ! 

శీంగదనన్న మెజయు నజ్ఞాన | తిమిరంబుచేం గానం దీజ టెప్పుడును, 

గ్యవశాన నిన్నె జింగితిని; | వేండితిం జూపవే విశ్వరూపంబు ! 

శోదాదేవి ముమ్న్మాటు చూచె | నన విందు నీదు దివ్యాకారవిధము. 

కూడ వే నవకృపాదృవ్టి | నన్నెగల్లిన భ కృనత్సల!” యనిన, 

గడికి దివ్యమగు దృష్టినిచ్చి | నిరుపమగతి. జూడ నిజమూర్తిం జూపె, 

నేక సప్తాంబురాసులును | మందరాది సమ స్త మహిత శై లములు, 

గదాసిశార్హ సంఘములు. | బుంఖానుపుంఖమా భుజములు నమా. 

యులు నుణి శాంభపీచదేవి | నయ మొప్ప (శ్రీలతీ స నయభ క్రిం గొలువ్క 

బహ లేకాదశ రుదు | లనిమిే.శ్వర వవ్న్యు లమరి రంగముల; 

)త లంతేక వరుణ | విశ్వులు వసువులు వెలసి రూరువుల. 

క మకుట్యాగ భాగంబులందు | రహిశెక్క. బెకై,-న రవిమండలములుం 

'మకూపముల సంధులను | గురుతీర (బ్రహట్హండకోటులు. బొడవెం. 

్రన్లీ. భోజూంధక వీరు | లుభయపార్శ (౦బుల నొప్పారి రపుడు, 

మున నక్ష(త్రలోకంబు | ఘటిత వమా క్రి కభాతిం గరము శోభి లై. 

స్నలునువుండెం (బళభయవాయువులు | నెలఖొ నె నుత్పాతఓనిచయంబువొడ మె; 

)భులు (మోసె; సురవువ్పవృన్టి | గురిసె ; ధరిత్రి సంమ్షోభించె నపుడు, 

ఓ, నియమంబు లొడమె. (మూ) 



౨౬. ద్విపద భారతము 

నారద సనక సనందనాదులును | బారాళరాది తపఃపరాయణులు 
గరుడ విద్యాధర ఖచర తుంబురులు | ఒరమ నై వ్లవులును ఫణికు లేందులును 
జయజయధ్యనులతో సన్నుతుల్ సీయ | భయదో[గ పిళ్యరూపము చూడ నొప్పె, 
అప్పు డర్జునుడు సాష్టాంగ్యవణామ | మప్పరమాతు న కతిభ కిం జేసి ; 

అర్జునుడు (గ్రికృమ్లుని దివ్యరూపంబు గనుంగొని స్తుతించుట 
“సర్వజ్ఞ | సర్వేశ ! సర్గభూ తాత 2 ! | సర్గంసహాధార.! శరణంబు నీకు. 
చేవ! చేవకిప్పుత్ర ! దేవేందవంద్య ! | నీవిశయాపంబు నేర్తనే చూడ |! 
సరిగాదు రవిసవ్మాసము దీనిరుచికి ; | నరిగావు గగనలక్షులు నున్న తికిని ; 
అమరు లీమూర్రిలో నణగుచున్నారు; | కోమలాసనుడు నిందుం గలియుచునా డు; 
చంద్రార్క నయనదంస్ట్రాక రాళములు | సాం[దాననము లిందు సంఖ్యకుమిోా అ, 
అంబరాభరణంబు లవి పెక్కుగంటి ; | ముంబరంబగు జగంబులనెల్లం గంటి ; 
అదె నిన్ను జూచెద రఖలచేవతలు ; | నె నిన్ను బొగడెద రఖలనంయములు ; 
వారక నీముఖోజ్ఞ గలవవ్నా లందు | వారే కారవులెల్ల వచ్చి కూతెదరు ; 
వ నిన్ను మబచితి నెవ్యరో యెజుం | వీనులారల జెప్ప వే! వణంశెదను.”” 
అనిన గ్భష్టండు పల్కు; “నర్జున, యీను | ఫఘనలోకసంపహారగరుండం గాలుండ. 
నీవు కయ్యంబు మానితిగాన రిప్పుల | నే వధించెదనని యేంగ జెంచితిని. 
కావున పరి నేంగడ తేర్తు విడువ; | నీవును నిచ్చమె నిలిచిన నిలుము. 
ఆసతో వచ్చిన య్యస్త్రదేవతలు | నీసమరము గోరి చేంఢు నున్నారు. 
అడిచి పాట్టావింప నవి యొల్ల'వేల? | వడి నరాతులం జంపి వసుధ గైకొనుము, *” 
అనిన గవ్వడిపల్కు ; * నట్ల చేసెదను ; | నను గటాశ్షింపుము. నాతప్పు లోర్వు. మనుజుగా. జింతించి మందెమేలమున | ననఘ్క యేవమంటినో ! యాథ్యుండ ఏీవు, 
మిమ్ము సఘఖుండని మేనబావనుచు | నమ్మి నవ్వుదు లోకనాయక్క మెొజులో. ఉర్వివా రీమూలర్రినోపరు చూడం | బూర్వ(ప్రకారమై పొడసూవు.” మనినం గరుణాసమేతుండై గరుడవావానుండు | నరునిశకై తొంటి మానవముూ రి దాల్చి 
చెన్నార నొగలిపై చేర్కోలయుట్టి | యన్నువ నగవుతో నా క్రీడిం బలి: “వమవోత్కులకై న నెజుంం బాప్పడని | మామూర్తి చూచితే! మనుజేంద్ర నీవు. సమరంబులో బంధుసంజ్ఞ శ్యాత్రవుల | సమయింపం జూలుచా చాలవా +)” యనిన ౨ నళయ సిగ్గున నుత్తమాంగంబు వాంచి | విత తాయుధము వట్టి వెన్నుని జూచి మజ్రియు. నథ్యాళ్ళమర్శము లనేకములు | తరవాయిగాని యడిని తనసామ్ముం జేసి 



భీష్టుపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము =౨౭ 

హరిభ క్రి ముక్తికి నాభారమనియు, | హరిభక్తి భఛాగవతొనందమనియు, 

హరిభ' కి వేద వేదాం తార్థమనియు, | హరిభ క్రి యతిరహాస్యమునుగాం దెలిసె 

వను మిట్టి తెజంగలు వినం గనుంగానల | జననాథ, వ్యాసప్రసాదంబు నాకు. 

అనయం౦బు చేను విన్నంత కన్నంత | వినివింప నిబె కంటి వింటివే?”” యనిన 

నతం ; “డేను వింటి గృ తార్థుండనై తి; | సుతుల సంగర మింక సువ్య కృముగను 

వర్ణింపు మునుము నెవ్వరు శాత?) రనిన | వర్షించె నతడు నవ్వసుభేశ్వరునకు. 

మునుపు తాశినవా(డు నూరు నీసుతుండు ; | నుకందాశిరి పొండ వేయు లుగమున, 

అప్పటి సంరంభ మమ రేంద్రుండై నం | దప్పక యొక్కింత దర్శింప నోడు. 

బలధూభి యొకటి యేర్ప్చజుపరాకుండె ; | బఒలఘోూవ మొకటి యర జుపరాకుం డె. 

గొడుగులు. బడగలుం గోలల( (బెవ్వీ | కడునాడు మింటిపై (గ్రద్దలలోన, 

మొనల నెత్తురుకేర్లు ముంచు నన్ననుచు | వనధి జాగ బోలు వలయాద్రిగుహూల, 

పొడు పట్టు పొరిగాను పోనీకు పొదువు | మడు (వేయు మనునూట లఖలంబు నిండే ; 

సకల దిక్కుల కసి స్ట్ శల్య కపాల | శకటాంగములు (బెన్వు చప్పుళ్లు పరయా; 

ఘునతర శస్తా ప్రునుట్టన లెసణౌ ; | అనలకణంబు ల చ్యూూజిం (గిక్కిణిసె ; 

చజచి దిక్కులంొచ్చు సమయతూర్యముల | 'బెరసె డేవ్యష్ర్రీల పెంద్తితూర్యములు ; 

తొండంబు లొండొంటితోం జుట్టి పెనంగు | శుండాలములపోరు మాడ (వేగయ్యె ; ; 

రథికులు తలపడి కా(ద్రశస్తాస్ర్ర | మథిత పరస్పర మకుటా(గులై రి ; 

పటహ భేరీ శంఖ ఫాంకారేఘోవ. | ఘటితమ్ములై దిథల్ కంపింపందొడలొ. 

ఆ మహారణములో నాభీష్టురథము | నేమిఘోపము మించి నేల చించుచును 

జరియింప భీమ్ముచేం జదియు తేరులును, | ధర (వక్కలె (వాలు దంతావళములు, 

తుత్తుమునై నేలదొరుంగు నశ్ళములు, | ముత్తమునై (తెవ్వి (మొగ్గు కాల్బంట్లు 

పడియెడు దొరలునై పాండవనేన | తీడయబడం దొడంగినం దన చేరు వాడీ 

వడముడి భీమ్మతో వచ్చు సైన్యముల | నజిమికిం దన లేరు నడిపించి కడిమి 

గద(జేసెం గొందజు గడిదలల్ వగిలి | ముదురు నెత్తురుగక్కు- మొగి వెన్క (దొక్క- 

"వెస (వేసె గాందణ విశిఖవేగమున | నివు సంగి నరీతిం గడిమిమైం గూల. 

అదలించెం గొందటు నాగహోద్వ్భృ త్మీం | జదికిలయుడి కుండ సె న్యముల్ (మంద, 

1. ఘోర | భుటితమై. ల, కొసీనుంబు ఇిడిశేల, (మూ) 

64 



౨౮ ద్యిపద భారతము 

కరిచొచ్చి విణిచిన కదభీవనంబు | కరణి వాయుజుః డిట్లు కడీమిం బెంపవాంన, 

దుర్శర్భ ణుండును దుశ్ళాననుండు | దురు ్మఖుండును మం నుమ హారయు. ను 

చిత నేనుండు వవ సేనుడు చారు | చిశ్ర వీవింశతి చి చితద్భక గను 

బురుమిత్రుడును మహీభుజు. డాత్సమెచ్చ | శరకుసహోనృన్ని, గీచక నై గిం రాలి 
జ్యా ఘోవములు దిశాచకయి గప్ప! నాఫఘ్లూ న ఫ్ యిష్ట MARE 

గవలు సైన్యపుండు శిఖండి సౌభ్యదు | లననీధవునీతమిన్ల లాదిగా దొరలు 

పవనసూనునకు. దోడ్చడి రట్టిచోట | నవఖ్రండముటు. దదూటె నాయి యూ తికి, 
ఇటుచూడం గౌరవ్యులే గెల్తురసల | సటుచూడం బొగ్గ్భ్ఫుస న్వాము Rone 
నుభయ బలంబులు నొక్కటం చాక | ' వభుల్భం బురక్రీెల్ప నిధి క సబ్బం 

కరిభుంటి కాధ్యని ఖఘునఘోటగముల | యుకుుషేాస మని ఘట్టనోన్య ఎన వము 

భేరీమృదంగాది భీషణ ధనికి | దాగెక్కు డే (వూ సు దశ: ss గ అయన 
ఉదయించు నెత్తుట నొములు వెండియును | ఉదయించు నెస్తుట నొసంగు రజంబు 
అయ్యుదయా స్తమయంబుల విధము | చయ్యన నెజీంగించె సంస “'రవిధము, 
కమల'బాంధవుం (బొతు క ప్పారుధూలళి | సమకొన్న రాహువుచందంబు దోప 
(దిదళులం గప్పిన తెల్బనిధూళి | | కదనోర్వి కొక మేలు కట్టునై తోం. 
ఖచర కాంతల జేరు కట్టెజ్ణభూళి |! యుచిత హాల్ల కప ౦ 'యొప్పు దీవించు, 
పన దిశాభిత్తులం బట్టినధూ*ళీ | పసియడీ పూత విధంబు భాసల్లల జేసె, 

భీమ్లుని (పథము దివన యుద్ధము 

అప్పుడు నీపు[తుండలర భీష్ముండు | తప్పక దారగుణ్యాస్త్రృముల వర్ద ముట 
యమనూతి సేనాగ్ని నార్బంజేయుటయు, | |! సమ "రేందసూనుం డాయతిరథు నంత 
గాండీవ నిర్భుక్క కాండ(పచండ | చండాంథుకరముల నగి న. 

బరళురామునివేతం బరలగిన శరము | లురురాజుకలకలం బోర్యన స్మ ట్ట 
శాంతనవోన్సు క్ర శరములు పాండు | సంతతి న్స జరరితంబు వేసె. 
కినిసి సాత్యకి యంతం గృతవర్శందాంకి | ధనువును జోడును ధరపాలు జేయ 
నత డొండువింట శరానళిం దొడిగ్ | | ధృతి చా సాత్యకి తీపుగుకు పడ, 

కోసలుం డభీమన్యు ఘోారాజిం జెనకి | యా నుభ (దకుకూరు నలుగులం గప్పి 
"తానును ౫ర్లుచందంబు వహించి ! రా నన్న గతిం బోయ రణభూమి విడిచి, 

భీమ వేనుని మనభీముండు దాంకి | భీమ్మాన్త్ర శతముల బిట్టు గప్పినను 
ఆతం డీతనిమూర్గణావళి నజికి | కేతు చాప చ్చత్ర కృపణం గావించె, 
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భీ శ్ర ము; ద్వితీయా శ్వాసము గా 

యువరాజు నకులుని నునోగచాణ | నవతి (గుచ్చిన నల్లి నకులుం జా భూర్తు , 
fొ pen 

నింతి (చాపదిం దొన్లియీాడ్సిన శేలు | (నంతలునగా చేసె న|జబాణముల, 

ధృతి దుర్ముఖుండు స సహా బేవునిం దాకి | ఛీతీ 'రిలీముఖములు చచ్చులు గసురియ 

నరువది నాటిన నన్నియు నాటి | నటిళె దుర్ముఖు తేరు నకులానుజుండు. 
ఛమనతనూోజుండు శల్యునిం దడాంశి | యపి తాన్ర్రములం గప్పు నతడు తద్ధనువు 

నజీకిను వేల్ొక నవచాప మెత్తి | వజపె న నములు మ్మద్రపతివిాంద నృపుండు. 
శరగురుం దాంి ధృష్టద్యుమ్ను. డారు | శరముల విలుద్రుంపం జాలం గోపించి 

గరు. డొండు ధనువునం గోలలు దొడిగి |! యరి ముంచే గిరిని దోయధి ముంచినట్లు, 
మాగధ సవాబేవు ముగటియిం దాశి | భోగి భోగనిభుండు భూరి[థవుండు 
వరముల. దద్భుజా స్త స్తంభంబు నొంప | నురము నొంచె నతండు ను్రగా(స్ర్రళతిని. 
ధృతి బాప్లాకుని. దాశి ధృష్ట్ర శేతుండు శతసంఖ్య గడచిన శరముల (గువ్వ. 
నతండు నట్టిశ రాళి నాతనిం బొదువ | శత మఖవ్భత్రుల సరింోఇ రణము, 

.అలయలంబసునకు ాడింబుతోడం | దలపాటు గలు-చో+ దరులును గిరులు 

స నెక్క_డినుండి వచ్చినోకాని | తీరమిడిం దండోపతండమై యపుడు 

సమరాంగణము శరీరములును నిండల | దము. గానరాదు (పతాపాగ్ని గాని, 

"నెజయ నీగతి శ్లిఖండికి (దోణజునకు " / నెజచిచ్చుకోలల యేట్లాట బలీిసె 

పలు తెజంగుల మాత్స్య భగదత్తులకును | జగతికి (వేంగైన సం(గామ మొదవే, 

జెల(గి సుశర్మ్మకుం జేశితానునకుం | ౫లి7 నుద్దామ సంగర కుతూహలము, 

బవరంబు శకునికిం (బతివింద్యునకును | వివిధ్యాస్త్ర వితతుల విరివియ నడచెం 

ఆయతరణము (శుతాయువునకును | రాయుచుం గల్లె నిరావంతుతోడ. 
ధరం గుంతిభోజుతో  దత్సుతుతోడ | నరుదయ్యె రణము వించానువిందులకు, 
క్రైళొని యేవురు గాంధార పతులుం | గేకయు లేవురుం గినిసి మార్కొనిరి, 
తీవిజి సీతనయు౨డు దీర్చ బావాునకుం బవరము త్ర్తరుతోడం (బభవించె నధిప ! 

నుతగతి నకులసూనుండు వేరువాడి | యతిమహమోరముగం చాక నయ్యులూకునిని, 

వెండియు ఏకులు వెస నిందునందుం | దండతండంబు లై ద్యంద్యయుద్ధములు 

ర సిద్ధ సాధ్యులు చూచి యాశ్చర్య | భరితుఖై_ ఏనుతింపం బాటించి రధిప ! 

1. శిత. (మూ) 



కిం ద్భిపదభారతేము 

వటుకోలల భంగి నేర్చినమగలు | కోటాన కోటులు గుంపులై తాశ 

నెక్కడ చూచిన నెక్కడి ఘోర |! మిక్కయ్య మని తోంప నేట్లాడిరపుడు, 

ద్యిరదరదంబులు శేరుల నొగలు | సరిందాంకి పిజిగాడు చప్పుళ్లు "బెరసె. 

వారణ హయరథ[వజము పైబడిన | బోరాట నొదులగక పొడుచు కాల్పంట్లు, 

నిరుపమ రథమహానివవహాంబు మోందం | దురగ రత్నంబులం దోలు రాహూుతులు, 

హరి కాలుబంటు లేరన కుర్విం గలయం |! గరిచేతం (దొక్కించు 1కడింది మూవంతులు, 

రథికులం జంపి యారథముల 'కుటీకి | రథిని మార్కొను మహారథికులుం గలిగి, 
గదలుమోములందాంకి కదుములుగట్టి | యుదరివెన్దిరుగుచునున్న యేనుంగులు, 

విరుదుకోలల నేదు పెరిగినట్లయ్యు. | బరంగ మిన్ను లమిో6దం బాటు గుజ్జములు, 

నొకహా స్త మెడలిన నున్న హా స్తమున | (బకట ఇా(తువు మాందయిడి వాడుచువారు/౧, 

దల (బెవ్వినను మున్న తా దృష్టీ. యిడిన | తులువపై (బడి వొడ్చి తూలెకువారు, 

నిజవాహనంబు (మందిన నవ్య వాహ | భజనం బల ణునిల్చి పరుంగూల్చు నారు, 

ఖండంబు లయ్యును ఫఘనతర (భుకుటి | యుండ శాడుగలఅచు టుడుగనివారుం 

దారు నొచ్చియును ఛాండవులకు. దోడు | పోరాడువారునై భూరిభంగులను 
దళములు పోర, రథంబులుపాజీ | నలసిన తలలు జూర్లములై న విండ్హుం 

గరుల (తొక్కుల నేలలలిసిన భటులు | వరుస దుత్తుమురైన వాలుగుంజెలును, 

హరిఖురాగ్రముల న్నుగ్గెన బొమి రలు, | నురుగతిం (బెవ్విన యూరుకాండములు 

ఏరాసి నిహాతిం (టెవ్వియు రథమిాడ్చు | తేరి గుజ్జములునై. దృష్టింప రణము 

కరశయ్య ని'క్లైెక్కు- శాంతనవుండు | పరమార్థమన్నట్లు భటులట్టి శయ్య 
నెక్కిన చోటునై యింపార, సూర్యు | జెక్కె. మిన్నను పట్టవేనుంగు క వీపు 

కొడుకు వచ్చెనొ రాడో ఘోరాజకనుచుం | బొడ వెక్కి వక్ష ంచుపోల్కి. దివీంప, 

భీముడు పొండవవీరుల నొప్పించుట 

అపుడు దుర్యోధనుండనుప దుర్చుఖుండు | కృప ఏవింశతి శల్య ర్ ఫ్రతవర్భులనంగ 

_ నేవురుదొరలు వీరెలమిం బంచాగ్ని | భావంబువారు విస్సార లేజముల 

గాంేయుకెలయల. గదిసి శొత్రవుల | ఛో ౦గ పెట్టుచు బరాబరి సేయునంతం 

దన తాలశేతువు దశదిశావీధి | వనమునం దోంప 'దేవవతుండలరి 
తూలముం దజుము వాతూలము బోలె | వేలములకు మైన్యవితేతిం బోందజీమి, 

పాంచాల శేకయ(ప్రముఖులు వాజు, | సంచిత వ్యూహపార్శ (ములైన వారి 

1. కళిత మావ్యతులు. 2. యొండే వురుకుట. 8. రింపు. (మూ), 
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మూూా(కలకుటికి యము న లెల్ల విప్పి ! యాశోొన్న పులి యాలకాది కొన్నట్టు 

వెన్నడించియు జోడు విల్లు. బతాక | యెన్న రథ్యము సూతునిలకు (వాల్చియును, 

వారి తూపులవాన వరుసం దోడ్లోన | వారించియు ననూనవై ఖరిం దాశి, 

యక్కడయజూచిన నెదుట. బార్శ వ్రములః | బెక్కండు ఛిమ్ములు 'బెరసినట్టుం డెం 

(బజలను బుట్టించి (బవ్నాయావైే(గు | నిజలీలం జెణుప జన్మించినా. డన, 

దాయలం దమసందు దట్టమై వివిధ | సాయకమయముగా నరములేయుచును 

చేమి!చాళ్గులు వట్టు 'నత్తుటం దడుపు | భామోాశ, భూమిం దూపులనారునాటు 

నురపూలవృష్టి నచ్చుగ నెరువుగట్లుం | బొరిపారి రథ వేగమున నెలుగు వెట్టు 

విమతులు ధరంబడ్డ విజయఫలంబు | (కవు మొస్పం గొను ఛమ్మకర్ష కుండడర. 

భయమంది భగ్న మె పాండవబలము | లయకాల మిదియని లజ్జను విడిచి 

వడగండ్ల జిగురాకు (వ్రయ్యలై నట్లు | తడంబడి తీలచెడి 2తట్టాడి తలశి 

చిందఅవంద తె చివికి చీకాకు | నొందుచు కినోకనిపై నొకడు (వాలుచును 

మందాకిసీసూను మార్కొను మగలు | మందునకును లేకమగంటిమిం కాయం 

దల్లి గారగు సుభదా బేవి కడుపు | చల్లా? బుట్టిన సౌభ్యద్రుండపుడు 

కర్షి కారప తాక గలిగి సువర్ల వర్షరథ్యముల నుజ్జు గలమైన రథము 

నెక్కి శౌర్యము రూఢి కెక్కిన భీష్ణ ee. es wee 

మ(చాధిపతిం బదిమార్లణంబులను | భదాత్సు. గృతవర్శుం బదిమార్లణముల 

ఘనుడు వివింశతి. గాండవింశతిని | అనువొప్పం గృపుని నొజంబకంబులను, 

దుర్చ్నుఖుం బదియారు తూప్పుల నొంచి | మర్శంబు లగలించి మజీయంతం బోక 

సారాచవర్ష ౦బు *నా బేయుమో:ద | వారక కురియింపు వారలు మెచ్చి : 

ఉ లితండు మహాోపీరుం జెవ్వరిక ౦కు; |! (బతివచ్చు. గీడికిం బౌరువస్ఫురణ, 

ఆర్వుర నణందు సంయమిపోలె మనల | నార్ఫుర శరవిద్య నడంపుచున్నాయ, 

వాల నిచ్చిన గాదు వారికి వారు | చేలావుపస వీని జెండాడుటొప్పు, ” 

అని సూతునొక్క(డు హయములనొకండు | ధనువొక్కరుంయు శేతుదండ మొక్క_రుండు 

ఘనరథం బొక్కండు కవచ మొక్కరుండు | తునుమవూడం జొచ్చిన. దోడోన నతే(డు 

నన్నిటికన్ని చయ్యనను గైకొనుచు | మిన్నెటిసుతు విల్లు మెణు?సటమ్మములను 

1. చోళ్ళువట్ట, 2, దట్టమె, 8. నొకటి నొకటి. 4. నాద్యేయు. (మూ). 
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వజిచిన విజబుగక ఏంజెంతయనుచు | నజవుంట వీడుగునై యణుగన్ను మెజటయ 

నమరనదీసనూనుం డభిమన్యు నపుడు | సమయించు తీలంపున శక్తి వైచుటయు, 

నది మూండు కరముల నార్జుని దునిమి ! నదిసూను కవచంబు నతికిన, నలిగి 

కృతవర్శ మ్యదేశ కృప వివింశతులు | ధృతి దుర్నుఖుండు భుజో చేకంబుతోడ 
బాణాప్తకంబులు బాౌణస ప్పతులు | బాణశతంబులు బాలుపై నేయ 

నంతలో భీమ డస్తాది సన్నాహ | దంతురం బైన రథం బెక్కి వచ్చి 

సాయక్యతయమున సౌభ[దు నురము | వాయువు లడ మాడ (వయ్యలు వాపి 

“పాజవాతమ్ములు ఫాల బేశమున | నాటు నాటిన (బాణ మల్లలనాడి 
కోపధూమాక్షుణడై గో(తారిమనువుం | జేప్రుచేవయు నాత ( నినుముడింపంగం 
గొత్తగా మిన్నేటికొడు కెత్తికొనిన | యుత్తాల కాలాంక ముర గూల్పుటయు 
రాజుచి త్త ము పాండురాజు గై నికుల | నాజిలో గెల్యరాదని కొంత 'ెలిసె. 

ఆశ్చె* బాండవనేన యాహావల క్రీ శ | యూర్చిపుచ్చిన భావముండె నీమొనకు, 

సౌభ (దుపై నంపజడి శల్య కృపులు | వేభంగి నడరింప వేగంబె వచ్చి 

పావని యాబాణపటలంబు విప్పి | చేవవ్రతుని విల్లు (దెవ్వనేయుటయు, 
నతం డొండువింట నస్తావళి దొడిగి | (పతివీరు సింగంపుబడగ దునా శీ 
యంబకతేయమున నభీమన్యు (గుచ్చి | పంబి పైపై వచ్చు పరనేనం బజప 
వారి సై న్యపుండును వరుసం గేకయులు | వై నాటు లికువురు వారి తండి యును 
బవనజ పార్థసంభవులకు మిగిలి | దివిజ నదీసూను తే రాశ్రమించి 
శక్తి కంత (ప్రానచక్ర గడాది | శ క్రిం దోమర నహసంబులు గురిసి 
కృతవర్మ మ(దేళుం గృపు వివింశతిని | ధృతి దుర్హుఖుని గుంపు “తెరల దోలుచును 
ఎడనెడ భీమ్ముతో నేట్లాడుకొనుచు | వడముడి వడిమెచ్చ (వాలుచో, నందు. 
గరిఘటాపటలితో గర్వంబుతోడ | ధరణీళుం డలర ను త్తరకుమూరకుండు 
శల్యుపై గవిసి విశల్య దోళ్ళ కి | గల్యంశజుంకును గలనేన చూడం 

గరిణగాల్చి నారాచ ఘనవృన్టీ గురిసి | హొరుల సూతుని. జంపి యరదంబు నటీ! 
యురుచాపయస్ట్రియు నూనంబుచేయ | దరహాస మొప్ప పూత్తు వని జూచి యతడు : 
“ గోగ్రహణమునాయడు కురునేనమిా(ద | న్యగతచూవీన యోధవా!” యనుచు. 
| 
RRR 

అనేమాట 

1. పారు, (వమా). 
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(బళయకాలమునాంటి భౌస్కర్మపభలం | గిల కిల న వ్వెడి కేటకంబొకటి 

యుత్తరుమోందం ([బయు కివై చుటయు | నుత్తుంగ రుచి నది యుడువీధిం గవ్పీ 

దోరశెం గాలున కిది తొలిముద్ద యనం | బరిమాచ్చె నుత్తరుం (బాభపవో తృరుని, 

అతం డిట్లు కూలిన నాతని కరిని | ధృతి౮హాల్చి శల్యుండు లేరొక్కమెక్కె. 
తము డిట్లీల్లినం దానల్లీ శంఖు | డమ్ము(ద్రపగియదాశి హాస్తి సంపదను, 

వరమేఘకులముతో వజిగిరీశు | నిరవొప్పం జెనకం బోయినలాగు దోంప 
'ఘారభంగి. గడంగి కులికోపమాన | దారుణా(స్రుములం (బతాపించి యేయ, 
నమ్ముట్టడికి భీమం డవితరథాశ్య | సమ్మార్షమున నట్టి శంఖుని కరుల 

నిసుకం గట్టిన బొమ్మురిండ్రు వేడుకకు | వెసం గాళ్ళం దన్నెడి వెజ్తియుం. బోలె 

ఘీంకారమునకు “దిగ్భిత్తులు పగుల | శంకలేక వధించు సంచు తౌ నెజిల్క 
“ యోడకుం డోడకుం డో యోభులార! | శ్రీడి వచ్చితి మికు గెలుపేమి (ఛాతి ! 
యటుచూడు. ” డని మార్లణావలళిం బజుపం | బటుభంగి నధిప్క నీబలములలోనం 

.జిదుపలయ్యెడు తేరు, జెడిపాణు హయము, | నదవదయగు బంటు నణంగు గజంబు, 

భూళిపాణు పతాక (త్రుంగెడి గొడుగు | గాలిబోయెడు విల్లు. గలుగవచ్చి నను 

అయ్యొడ్డు దోసపం డవిసినయట్లు చయ్యన వచ్చె వాసవముఖ్యు లలర, 

నరుండంత నిలువక నారి సారించి | సురనదిసూనుపై స్ఫురణమై నిగిడె, 

ఇరువురు దలపడ నీక్షించు (ప్రజకు | వారి హరి చాశిన యాచందమయ్యె. 

ఇట్టిరువురు. దాం నిరువంక దొరలు | పోట్లాట కెక్కిరి భూపాల, వినుము, 

అప్పుడు భానున క పరాహ్ల్హమయ్యె; | నెస్పటిళశంఖువై నెక్కె. శల్యుండు, 

గజయుద్ధమునకొర్చి క్ర లకలంబోర్చి | నిజిశరంబుల మాత్రే గ్రనికరంబు దణిమి 

విరటు శతానీకు వెస *వెన్నడింపం | దిరమైన మ(దేళు తెగువకు వెజుచి 

పదఘట్టనల భూమిఫాగంబు వగులం | జెదరి శంఖుడు చేరె సేనానికడకు. 

శంఖుండిట్టాదుంగుట శాత్రపభటులు | శంఖంబులొత్తుట చక్క. ఏక్షించి 

నరుని ఖీమ్ముండు తృణంబుగా నెన్ని | కురిసెం గోలలవాన గుణ ఘావీవుడర. 

నరుండు సాభీష్ముం దృణంబుగా నెన్ని | పౌరి పొరి బహుశరంబుల వెల్లి నొలిపె. 

ఇరువురిరణమున కీ యుగంజెల్ల | సరిచాలదని తోంచె శస్తాస్ర్రుములును, 

1. దిగ్గంతులు. 2. శిఖంబుల, శీ. వెన్ను. ఓ. మనల. (మూ, 
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వడినంత భీమ్ముండు వాసవితోడి | జెడిదము చాలించి పెళశ॥ 

(దుపదుశేనకు చేరు దోలించి యతని | యసరిమితో (౫ సె సకం 
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నెండినవనమున శెగసి కార్చిచ్చు | మండెడుకై వడి మదగజ 

రథ పచాతిచయంబు రాదబాణాగ్ని. | బృథివిపాలొనగించి పగి 

ఘనుండు శేకయపంచకము నేనకుజికి | సునిశిత స్త్రుంబుల బార్ల న 

నాలోడనముచేసి యంత విరాటు | నాలుగుదెగల (సి స్యము ఘూ అశ 

యడయాలములతోడ నార్పులతోడ | గొడుగులతోడ నక్కాడు ౫ తం 

జెక్కు_దిక్కు_లC బరు పృథివీళునేన | నొక్కదిక్కుగ నొ, Are ఫం జంగ్? 

చాండుతనూజులు పరికింపుచుండ. | జండిమేానెజుపు వోం జండభాను కు 

“ ఎనయం చేజము చూప నీతండు చాలు | బుననుక్షి బీ 2 క. i 
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భాను డంబుధి (గుంకెం బాండ వాస్యముల | తోన పంకజములు గురయ. టి కో, 

కాంకేయ భీత్యంధకార ంబుతోన | యంతంతం బళ్ళ సయ్యంధ కార 

రారాజు వులకాంకురంబులతో న 1 తారలు పొడమె నెంతయు సభోపఫి, 

రమణ భీమ్మని యనురాగంబు తోడ | నమ సంధ్యారాగ మపర సు. సము, 

అప్పుడు కురువీరు లాజివాలించి | విపుమూముల భీము నినుతిం చుకొను చు 

వేలంబులకు *నే వినుము పాండవులు ! నాలంబు ఇాలించి యకిగి Beg కును 

అని యిట్లు తొలినాటి యాజిలో భీమం | డొనరించు ఫొరునంబభూారి. సంజరు ఈ. 

బ్రట నాంవికేయున కెజిగించె ననుచు | నట ముని జనమేజయ క, తీగ ళుం 
జెప్పిన నారాజు చెలంగి యమ్మిింద | నెప్పాటం ౫థి జె 

స్క ల్ స్ట స 

గాశల్య గర్భదుగ్ధాప్టే శుభాంశ! ()) | ఈశాన సంస్తుత్య ! యం (డా ధం కక! 
పాలిత దివ్యో(గ బాణసంపన్న ! | సీలాంబుద శ్యామ నిర్శల ఇవా ! 
సనకాది మునివంద § | సచ్చిడానంద ! | మనువంశతిలక్ష | రాష! మో 

ఇది సదాశివభ కృ హితగుణాసక | సదయస్వరూస కాశ్యపనో త్ల) గ్ 
ణి అంటి 

శ | | 
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స్తుతిపా(త వల్ల భనూరి సత్సు(త్ర | మతిమద్వి ధయ తిమ్ముయనామ భయ 

స్పై కండ వసుం 
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శ్రీకంఠ కమలజార్చిత పాదయుగళ ! | నాెకేశవందిత నవ్య చారిత్ర ! 
లోకరతక్క భక్కలోల్క శరణ్య, | నీకు (మొక్కెద రామనృపు చి తృగింపు. 

అవధారు మజియు సంయమి చెప్పందొడంలగా | సవినయస్సూ ర్తికి జన మేజయునకు, 
ఆరీతి భీమ్మ పరా(క్రమంబునకు | సారస్యనిముఖుం డె శమన నందనుండు 

నాంటి నిశా వేళ నరనాథులెల్ల | వాటంపు భక్షి. గొల గొలువుండి 
శ్లారికిట్లను ; “నిన్ను శ క్ర్షజునమ్బి | పోరిలోం (బజలం గోల్పోవుచున్నా ండ. 
బాళారి బాణాది బాణసంపదకు | (వోణుమెచ్చులు గన్న తూఫ్రలపసకు 
(బిమసి యేం గారవపతితోడి యనికి | సమకొంటిం గాక యీాచల మెవ్య౭డేజు(గు, 

ఇతండు శా(త్రీవహింసకేనోప ననిన | ధృతి నొక్క_విధము సంధింపనే యేను ! 
ఆపగాసుతు వర్తుండని యుంటిం గాని | నాపాలి మృత్యువై నటియించు కెట్లు. 

ఉత్తరుం డై లో కోత రుం డొక(డు | కొత్తగా నిదె చేయు గూలెసై న్యంబు, ” 

అనిన గృన్లుడు పల్కె- “నళ్లులతలయ! | ఎనయ నీయెడం (గీడి హిత మేల మజచు! 
ఎల్పీ ంటిరణమున నీశ్చీంపు మితేని ; | చల్లనె యీరా(తి శయనింతు గాక.’ 

అనిన సంతోషించి యవనీశ్ళరుండు | వనజనాభుని నంచి. వాసవి నంచి 
యనిలజు నంచి సైన్యపు నంచి సకల | జననాథులను నంచి చనియె లోపలికి, 
ఆరా(తి దొర లాత్మ నాపగాతనయు | పౌరువ. ముకతృణ(పతిమగా నెన్ని 
“ యెప్పుడు వేగునో యీోానాల్లు జాలు! | తప్పక యుగములై తాందోయపదొడలా.? 
అనునంత. బతుద్యయము నూంచి విదిచి | యెనయ నించుకనిక్కి యిల. దోశం జీఆి 

చంచుపుటము విచ్చి చరణాయుధంబు | కొంచక కొక్కురొకో యని యాళశ్చి, 
వద టె విట(గీవ వని తొకరములు ; | 2పిదిలె ను ప్పిసుఖంబు పృథివి జీవులకు. 

భటుల నాజికి లేపం బజుతెంచె నన! బటు 9ణ[తయముతోం “బయ్యెర వె. 

ద్వితీయ దివస యుద్ధ క్రమను 

అంతం దూర్యర వంబులంతంతం జెలలో | నంతక (వీయనూను. డరుణోదయమున 

నిత్య కృ త్యాచార నియమముల్ దీర్చి | దై 'త్యారి సాత్యకి తమ్ములు సఖులు 

1. యలదోకచీర. 2, పృధి౫, 8. గణ. &. పయ్యద, (మా), 
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తూర్య స్వనంబులు తోరమె దిశల | సూర్యపప్రభలతో డం జుట్టుముట్టంగను 

జేనూవి రారాజు సేనల దటుమ | నాసూటిం బగవారు నలమి పె బడగం 

బోరు ఘోారంబయ్యెం బురుహూత నగర | వారాంగనల యిండ్ల వాశిళ్లు తేజవ 

ee ee ... | శేళీకలాప ధిక్కుత్ వేగమగుచు, 

నారద వీణా రణ (దామనామ | పూరిత సకల నభోభాగ మగుచ్చు 

పటవా నిస్సాణ నిర్భరనాదజాత | పటు దిశావలయ దర్పధ్యంనమగ: చు. 

ఆ రణంబున భీము డానాంటిరణము | కారణంబుగ నేచి కౌం తేయకోటిం 

' సొంచక చించినం గొదుకుచు సేన | కంచుమించె పాణ గళములు నజిీకి 

దొరల నందజం దోలి తొప్పరలాడ | నరుడు నారాయణునకు నిట్టులనియె : 

“బావ, చూచితె! ళూన్యభావన నన్ను | నీ వీరవరుం జెన్ని యిటు మననేన 

నావాతింగొనంజొచ్చె ; నటు మనరథము | మోహారింపలంజేయ మురవై రి తగును” 

అనినం గృష్షుండు రథంబాత్రా వం బెచ్చె ; | అనిమివనదిసూతి కర్టునుతోడ 

నని ఘోరమై చెల్లై నప్పరో యక్ష | దనుజ గీర్యాణ గంధర్వులు పొగడ, 

రామునివేం గాన్న కోదబాణనములు, | భీమునిచే గాన్న భ్ఫీక్ష రా(స్ర్రుములు, 

నిరువురు నాటు-చో నిరువురు గొంత | సురలరు సోలరు శరత పెరుగ, 

నరుని తూపులు తాశి నదిసూను పడగ | యరదంబు విలు జోడు నడలగినం జూచి 

క్లంగి కారవు లెల్ల గాంధార శల్య | కలశజులాది (గాం గల యోధులెల్ల) 

చేయుదు రవి క్రీడి యెంతయుయయనుము,; | పాయుదు రిటం గూడ బడుదురు ; మణతీయు 

నందజికంద్నతై హరిసూతి పెన | జిందణువందణై శ్రీ తిప్క నీదొరలు 

గాంగయరకునై కడంగి వచ్చియును | సంగరమునుపీడి చయ్యనం దొలల, 

శరముల బలములః జక్కు_గా నజుకు | నరుపతాపమునకు నరనాభు( డులికి 

"బేవవతునిం జేరి తెగువ నిట్లనియె : | “ఓ వీరు పాండ వేయుల గౌెల్తుననుచు 

సేనలు విన నాడి సేనానీతనము | (పూనిన నీదగు) భుజశ కి గాన, 

వాల నిచ్చితిగడా వాసవి నింత! | 1తోలనిచ్చితిగదా దొరల నీరీతి ! 

బవరానం గుత్తుకబంటియె శివుని | మివిలిన శరనిద్య మించుచుండియును 

ధృతి నిన్నుగావ నే తెంచు సైన్యముల | నితండు (వెన్నాడుచు నిట్లు) మోంటెడీని, 

మేం తొలవిచ్చితివి. (మూ), 



3౮ ద్విపద భారత్ ము 

గురుండాదిగా ఏపీని కోలలం బగిలి | విరథులై శిరములువీడం బాణాదరు. 

ఇట్టి వాడ న్ర కరు నేటికి వెడలం | గొట్టితి రణభూామి¢ గొంతోపకుండ 2 ”’ 

అనిన నించుక నవ్వి యాపెగేయుండు ; | “ జననాథ, నీమాట సకలంబు నిజము, 

సేన,........ . డ్డు | కానవు నాపరా(క్రమ మింకం జూడు.” 

అనుచు గాండివపాణికై తేరుగడప, | జనపతి తానును సాహస సస్ఫురణం 

గృతవర్శ గురుపు(త్ర' కృపులతో నెక్కి | యతిఘోర శరవృష్టీ. నర్జునుం బొదువ 

మహిమ 'బార్థునకు ధర్మజ భీము నకుల | సవాబేవు లావావోశ్చావాతై యొదవి 

భీమ్ముపై నెక్కిన, "బెడద మై రణనము | గ్రీమ్మ భాస్కర క రాక్టృతిం చదేజరి'్ల, 

అందు గంగాసూతి హా స్తకౌశలము | పొందున౭ బురుహూతేప తుని మేన 

నమ్ములు గుచ్చిన, నపుడు రక్తములు | చిమ్మన (గ్రో(వితోం జిమ్మిన క్లై)గసె. 
నరుడు ఛిమ్మునినేయు నారాచకోటి | గరళాన్ని కణములు (గక్కు_చు నడరి 

యతేని విల్లును జోడు నరదంబుం గాల్చు | నతనికి నవియెల్ల నరుచెంచు మజీయు. 
నరుఃడుదుంచు రయంబు నది (సూతి వాని) | వరుసందెచ్చు రయంబు వసుధ కేర్చడదు. 
ఇద్దరు సరివత్తు రిషువిద్య ననల | నద్దరిపాటుగా నాపగేయుండు ' 

క్రొవ్వాండితూపున గోవిందునురము | రువ్విన, నులి వేడి రొంపినెత్తురులు 

([కుంకు భానునిపో తం గొన మింటికెగసె | మంశకెనపూచాయ మజువీంచువనూడ్కి_. 
అత తాగహాగుణవ్య(గ్రుండై నరుడు | తాతంజూచి యురంబు దశవిశిఖములం 

దూలనేసిన నొడల్దూలియు నతండు | తాలీవి వదలక దర్చంబు (మెజుసి) 
వింట నగ్నులకంటు వేండంబుకైన | కంట కా స్త్రములు లకులసంఖ్య దొడిగి 
దయలేక నరునేయ, దాక్షీణ్యమా త్ర | మయిన లేక నరుండు నాభీమ్ము నేసె, 
అయ్యంప వెల్లువ నవమురలోకంబు | (వయ్యునో ! లోకంబు వడిం దడంబడునొా | 

చుక్కలు డుల్లునో ! సూర్యునిరథము | చిక్కునో ! యని చలించిరి సురానురులు. 
అప్పుడు వముధ్యాహ్నమయ్యెం గెంధూలి | గప్పి సంధ్యా కాలగతి మింట దోంె. 

ధృస్టద్యుమ్ను (డు (దోణుని. దలపడీ విరథుం డగుట 

(దోణువై (దుపదపుత్రుఃడు తేరు పజవీ | బొణవర్భ ముల గప్ప నాతం డలిగి 
వాని. నూతచ్చత్ర వాజివర్గంబ | నోనేసి యార్య, (హోణున కల్లి నాడు 

శిత చాణవృష్టి వర్షింప వర్షింప్క | నతం డంత నాళ్టీవిపాకృతి తూపు 



ఫీమ్ముపర్వమ్యు తృతీయాశ్వాసము ర్రీ౯ా 

వేండిమంటలు (గర్క వేవేగం దొడిగి | వ్యాడిచూపులు దోంప వాని నీక్షించి 

పొండవనేనాన్సి పడితిగా కనుచుం | జండవై ఖరినేయం జలియింప కతండు 
నది శెండుచేసిన, కేనావిశేవములు | మదిమెచ్చి పొగడిరి మనవారు వారు. 

శరగురు. డంత ధృష్టద్యుమ్ను. డట్లు | శరము డంబునం (ద్రుంపం జయ్యన నలిగి 
శకి బాహాళ క్షి సమకూర నెత్తి | రక్తాళ్యుమోంద ఘోరముగ వై చుటయ్సు 

మూండుతూపుల నది మోడుగా నజికి | వాడీతూపున (గుచ్చె వాం డ(స్ర్రుగురుని, 

అంతల బోవక ర్చ లతల డొకనూబు | దొంతి పెట్టున వైవం దోడోన గురుడు 

పరమాణువులుగాలగ బాణంబులేసెం | గురువంశతిలక్క యాక్రొ తృలు వినుము 

వెండియు సేనాని వివిధో(గ భంగి. |! జండ కాండంబులు సంధించి గురుని 

నుడుగని నెత్తుట నోలలాడించె. | నడిమికి నవ్వల్లు నజికి (దోణుండు 

సారథిం దునిమి యశ్వముల. జెండాడ | నారథి నాధుండు నరదంబు డిగ్గి 

గద త్రివ్పివైవు నంగద దాని గురుండు | చిద్రుపలుగా నేసెం జిజునవ్రుతోడ. 
వాలును బలుకయు వాండంత. గొనుచుం. | గాలాంతకుని రీతిం గదిమి మై (బడిన 

నావాలు€ బలుకయు నలిగి యావార్యు. | డొవాలవలె నుండ నన్నియు నజికి 

“చేతికి లోనయ్యె నేవాని జముని | వాతం ద్రోసెద ” నని వాలెత్తు నంతం 

గరిలావ నేతెంచు గరుడాంకు పగిది | నరుబెంచి భీము డయ్యాచార్యుC దా 

(కూరాస్త్ర యుగళంబు గుండియ నాటి | వైరథ్యుండగు తన వాహినీ పతిని 

నొండొక రథమున నునిచిన, నంత | మండుచుం గురుపతి మారుతిమో౭దం 

ఫీము(డు కల్టింగ సిన ము నుజునూడుట 

గరి ఘటాపటలాథ్యు. గాభళింగనాథుం | బరువడి మణిముంతు. బంపయణా నతండు 

పవనజు ముందట బలములలోన | వివిధ గదేణి చెల్లిగా గొలిపె ; 

అవి భీము బలమునే నర్థము గూలె; | దవులక యున్న యర్లము దాగిపోయె. 

మణిమంతుం డేను? మారుతి మోాంద | సృణిమంతుండై కొల్పి చేవేడి సూప 

గద వేసి యప్వ్రుం గాలునిం గూర్చి | మదకరి నుగ్గాడె మూర్షణె"ఘ ముల. 

భూరుం డాతని పట్టి శుక బేవుండు | మారుతియరదంబు మహి. గూలనేసి 

1. యా విసాణములు, (మూ), 



భీం ద్యిపద భారత ము 

కుం తా[గములవంటి కలల? బొదువం | గాం తేయు( డప్రరు గద( వేసి చంపి, 

అంత జేర్చి శృ 'తాయువను కళింగుండు | కొంతేయు వాలంపగమిం జుట్టుముట్టి 

వెడంద తూపున వీల్లువిజు నేయుటయ్సు | వడముడీ బొమముడి వడినిడి కడిమిం 

బలుకొయు చాలును బాణిద్గయ మున | వెలుగ శ్మాతవ బాణవితతి( (దుంచుచును 

దోచి యెక్కిన, వానితోయుట్టువొకండు | (ప్రాచీశ నిభమూ.ర్మి భానుమంతుండు 

ఐరావతము బోలు హాన్సీపై వచ్చి | మారుతి నుగతోమరముల వైవ, 
నిభము కొమ్ములు (వొక్క మెక్కి. యాభీము | డభియాతిశిరము ఖుడ్లాగ్ని లో (వేల్చి 

దంతి (ప్రాణము గొని ధరణికి దాంటి | యంత (శుతాయువు నరికట్టు కనిన 

నతండును దనసేన కర్థిం 'జేపేవం | జతురంగ రంగ ద్విశాలమై యదియు 

ముగిళ్లులు పూర్గసోముని జుట్టుముట్టు | పగిది వాయుజు మో6(దంబడిన, నజ్హోదు 

పాదచారము నొంటిపాటును నైన | నాదెస చూడక యధికరోవమున 

నాసేన నసిధార నటునిటు చెదర | (_వేసియుం గరవాల విద్య సెంపునను 

గరిశిరంబులు (వేయం (గం దెన మెదడు | కరవాలమున నంటి కడుభార మైన 

బడగలు తునుకలై సడ (వేసి (వేసి | వడముడి యావే వారించుచుండు, 

సారథి రథ రథ్య సహీతంబు గా | చేరులు నజకుచో ధృతిం జేతిహీతి 

ముక్క_వోయిన నశ ముఖమున నపుడు | గ్రక్కున నతడు ఖడ్డమువాడి వెట్టు. 

డాసిన నృపకిరీటములకు విసర | నేన వోయిన చోట నితడు ఖడ్షమున 

గాలుబంట్లను జక్కు_గా (వేసి (వేసి | చాలంగ నయన చక్కంగం బెట్టు. 

గాలిమాలీ రీతి గాభింగబలము | నాలంబులో గూాల్చ నప్పీరుసునకు 

జలియిం'ది సూర్యుండు జాజి ననంగ | నలవి పెట్టినయట్టు లపరాహ్హా మయ్యే. 

అంతం గభింగువపై ననిలనందనుండు | *హళాంతకాండై తాక నుంకించు వోటం 

గేతం కార్ముక రథ్య ీలితంళైన | యా తేరు సారథి యవసరం బెటింగి 

ముందట నిడిన భీముండు రథంబెక్కి. | యందుం జాపముం బూని యమ్ములు దొడుగ, 
_నాయువు డగ్గజి యా్రుతాయువును | సాయక నవతి గీచకవై ర నేయ, 

నవి ద్రుంచి యొకబాణ మనిలజుండేయం | బవిలి మూర్చ మునింగి పడియె న య్యోాధు(; 

డతండ్ట్లు మూర్చిల్ల నాతీని రథము | హితుండు సారథి యాజి కెడలోలం దణీమె ; 

1. నాస. 2, వంత (మా), 



ఫీప, శ్రపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము రం 

కర్ణ ధారుండు లేని కలను:ను బోలె | ఘూర్లాయమానమై కుం టె. ద క్పేన. 

ఇట్టి భీముపతాప మోాక్షీంచి యేటి | పట్టి మారుత పుత్తుమై ౬ గడంగుటయు, 

నతీనికి నడ్డమె హారి సహోోదరు(డు | ధృతిం 'వేశితానుండు ధృప్ట శితుండును 

విరటుండు పాంచాలవిభుండు వెండియును | దొరలు శిఖండియు దురదురం దాంీ 

వాలికతూపుల వాన శముంచుటయుం | గేలిని జేయుచు. గిమ్మాార వై. రి 

చదేవవతుని మోదం చేరు దోలించి | యావీరు శరవృషి కాళ్ళ భేదిలక 

పరళు తోమర గదా (ప్రాన ఖడ్లాది | పరిణద్ధ శరపం క్షి బజపిన, నతండు 
బలములతోడ నబ్బట కోటి నెల్బం | గలగుండు వెట్టి శిఖండి దవ్పించి 

యంత భీమునితేరి హయముల నెల్ల | శొంతనవుం డొండుశరమున నటికి 

సింహానాదము చేయం జెదరక భరత | సింహము గదగోొని సేనాని మోదం 

గవియుచో, సాత్యకి ఖండించి నొంచె | దివిజనదీసూను తేరి సారధిని. 

నూతుం డిట్టీల్ల వాజులు భీష్టుతోన | యాతేరు గొనిపోయి నాజికి. దొలల. 

అట్టిచో బకవై రి మాగహాంబునరకు | నెట్టినారలు నిల్వ్యశేలిరి తోొలణి. 

జననాథ, వినుము ధృష్టద్యుమ్ను( డవుడు | కనుగవ నొక్క-వికాసంబు పొడమి 

బకనైరి కిట్లను: “(బ్రభోవ్క నీవిచట | నొకముసూ ర్రము చూచుచుండుము నన్ను; 

కాగవతేలికి నాకడిమి చూపుదును; | ధీర, డిగ్గుదుగాక లేరు నీ.” వనుచు 

డించి పగ్గము లుగ్గడించి ముజ్జగము | ముంచి తూర్యంబులు (మోయుచుండంగను 

గప సరుసుతులం డాశిన, వారు నతనిం | గువితులై కప్పిరి ఘోరా(స్ర్రువితతి, 

అపుడు (దోణజుని రథ్యముల సారథిని | (దుపదాత్మజుండు చంపం దొడల్ (దోణజుండు 

కృవురథంబెక్కి_ నివ్యప నంపవాన |! (దుపడజుః గప్ప దోడోం గప్పె నతండు. 

ఇరువురిచేత నట్లితం డొంటిం బడిన | వారిపౌత్రుం డచటికి నరదంబు పజువీ 

మించిన రామ సౌపిత్రుల. దొల్లి | కొంచక తాశిన కుళుండును బోలె 

ననుపమ శరకోటి నాక్రమించుటయుం | జనుదెంచి శల్యుం డా సౌభదు దాడి 

యేంబదికోలల హృదయ దేశమున | నేందిగంట్లుగా చేసి బిట్టార్చి 

నిల్లు[ద్రుంచిన నొండువింట సౌభ్యద్రుం | జెల్లగాం బదితూపు లేంది దొడిగి 

మ(బేళు మూ ర్భానిమగ్ను గా నేసి | య(దులు చలియింప నాశర్చె; నార్చుటయు 

1. ముంచియును - గేలిమి లేనిచో. (మూ). 



రం ది ప పడ భారతము 

సారథి త లంించె శల్యు సంగ్రామ | ధారుణి శెడగల్ల భరణీశ వినుము. 
అతృతి లక్ష థ్రణుండనల నీపొత్రుం | డుత్తరావీయుం దాశి యుగబాణములు 
చెరివె నకాలపుమ్సీత పలాశంబు | 'తెజంగు రకములు సంధిల సెనలార్వ. 
అట్టిచో సౌభదుం డతనివత్సంబు | గట్టితూపుల నేర్పుగదుర నేయుటయు 
నడరించె నొకబాణ మభీమన్యు విల్లు | నడిమికి విఖు నీ నందనాత్ర జాడు, 
ఏిల్లట్టు విణిగిన విజయు కుమారు | డల్లన నుచు జయ్యన నొండునింట 
శేవజివా ాలువోని శితప్పుంఖములను | ఫీపణాక బ్రతి నేసి పెద్ద నొప్పింప 
నాత్మజు నొప్పికి నధిప్క నీతనయు. | డాతృసంతావింప నభిమన్యుమాంన 
నరదంబు వోలింప నతనికి. దోడు | గురుం శాపగేయుండు గురుతనూభన్చండు 
కృపుడు మ్మద్రవిభుండు కృత వర్గ శకుని | నృపులు వెండియుగహాడి నిశి తా స్త్రతతుల 
దను నేయ, నర్జునుతనయు( డందలణకు | నినుమిక్కి._లె పో నీక్షింప సురలు, 
అపుడు దవ్వులనుండి యా [కమంబెల్లం | గవిశేతనుడు గాంచి (గక్కున రథము 
న్సై న్యతతుల వై వే నిగిడించి మించి | యేసిన వాలము ఇ) లెన్ని యోగాని 
యెవ్యనిం జూచిన నేనూరు వాడి | చిన్నలు నాటని శిళువైన లేడు. 
నరపతి సర్వే నేనలకుం జేచూవి | నరునకుం దోడ్చాటు నడువంగ ననుప, 
నది సింజినీరావ హయఖురారావ | రథిని ఘుంటారావ రథరావములను 
దట్లమై నడచిన దావకబలము | దట్టమై నడచిన దలపాటు గలి”, 
నవధూళి సూర్యమండలముం గప్పుటయు. | గవిసెం జీగటి మిన్ను గానరాకుండ, 
హయఖండ భటఖండ హాస్తీఖండముల | రయ మొప్ప వెడలిన ' రక్ష ఛారలను 
ధూళి యడంగినం దోయె నీమొనలం | జూల నర్జును బాణసంప త్తి జెదరి 
తునిసిన శరణాప తూణీర ఖడ్గ | ఘన కపాల కిరీట కవచ శేతువులు, 
నలిసిన హయశిరోనాగయోధాంగ | సలలిత భూవణ చ ర్మాస్థితతులు, 
తుమురైన రథచక్ర తొమరచ్చత్ర | విమల శిరస్తాణ వీర ళోధులును. 
పోరు 'ఘోరంబయ్యె. బురువూూత్ తనయు | చారుణా(ప్ర్రుములకు దల.కి నీబలము 
మొనకట్ట తెగిపాణ ముందట గాన | వెనుక చిక్క_ను నిల్య వెరనవులు మాలి 
తెనులిన నరు డొ్తె చేవదత్తంబు; | ట్రామవుట హరి యొ ్తెం బాంచజన్యంబు, 
అప్పుడు రుం బుల్కె.. నాపేయుండు : “చెప్పం జిత్రముగదా జిప్లుని మహిమ |! 
రథికు. డర్దునుండు సారధి కంసమర్డి ప్రథనవిక్ర మ మెంత పాటింపరాదు | 



భీవ శ్రపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము 3 

మురువుగా (దిపురారి మూండవకన్ను | తెజిచినట్టు (ప్రతాపదీ ప్కినున్నా (డు. 
మనపౌ(జు నాజికి మరలింపరాక | విను విచ్చి పోల జూచె; ఏరవర్షమును 

'వెనుకముందై పోయె వేలయబుకడకు. ! .., 60 9 

వివ్వక నిలిచిన పీరవర్లమును | నొవ్వుమై నాజికి నూల్కౌాల్ప రాదు, 

వేడిమి చాలించి వేగ భానుండు | మూండుమూర్తుల పొత్తు మున్నీట |వ్రాలె. 
చేనలం *దివిపీంచి శివిరంబుకడకు | నూన వేశ్యరుం గాంచు మరలుట మేలు.” 

అని చెప్పుకొని భీష్మ డా(పకారమున | జనియె వేలములకు సైన్యముల్ గొలువ, 

పాండ వేయులుం దవు బలములం (దిప్పి | మెండైన యార్చుల మిన్ను ముట్టంగం 

జివురుందోరణములం జలువైన సంధ్య | దవిలి వచ్చెననంగ 6 దనరుపొాఖెంబు 

చొచ్చిరి వుదినుల్కి_ చొచ్చి కౌరవ్యు | లిచ్చల నరుళే ర్య మన్ను చునుండ. 

తృతీయ దివన యుద్ధము 

అంత ని[దాసుఖం బావావ(శాంతి | సంత పెట్ట రాత్రి సం వీతిం బుచ్చి 

వేగ భేరీధా్యన విహ్వ్యాలాహ్య్వాన | మై గభీరం బై న యహిశేతుసేన 

చనుదెంచి సంగరస్థలి నిల్చుటయున్సు | దననేర్పు మెజసి మందాకినీనుతుడు 

గారుడవ్యూహాంబు ఘుటియింప సమర | ఛారకుండై ముక్కుపట్టు తానయ్యె, 

ఆచార్య కృత వర్శలచట నేత్రములు, నాచార్యసుత క్భపు లచటిళిగంబు, 

ఫల శల్య భగద త్త శకసింధు సాల్వ | బలభుజు లెల్ల నేర్పడి తన్ను గొలువం 

దమ్ములతో. గూడి ధార్త రాస్ట్రుండు | వెమ్ముచు పీ పయ్యె విహగాధిపతికి, 

విందానువిందులు విను నూరసేను | లందు బాహ్లీకుడును నట వాలమైరి. 

లీలమై మగధ కళింగ వల్లభులు । కీలించినట్లు దశ్నిణ పకుమెరి. 

కోసల కర్తాట కుకురాధి పతులు | భాసిల్ల డాకాలి భావమై రధిప ! 

తక్కిన రాజులు తమకు నిమ్యైన | యిక్కు_వ నెడనెడ నేర్ప డునంతే 

నటం 'బాండ చానీక మాజికి నడచి | పటహా కాహాళ శంఖ పణవాదు లొలయ 

బలపతి ధర్శజ (ప్రముఖుల నడిగి | దళముల నర్థచంద్ర వ్యూహముగను 

బన్ను చో, మాగధపతియు. 'బాండ్యుండు | నెన్న వీముండుంగూడి యిావూాహమునకు 

1. దీపించి, (మూ). 
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రోకో ద్విపద భారతము 
దశ్నీ ణశృంగమై తగ నుండీరంత. | దావ్నీణ్య మొప్ప నూశత్చ (దువ సా 
గాశ కరూశ శేకోయులు నీలుండు | నా శృంగమునకుం (బొ న రధిప | 
పరం శిఖండి సౌభ్యదులుం గవలు | హరి సవోళేదగుండు మున్ న మా ములును 
(ద్రౌపది కొడుకులు. దన్ను నేవింప | భూపతి న్కురుయ్యె! బాన సొగసు, 
(హౌాడింబుడాదిగా ననురై న్యంబు | తోడ సమ స్త యోధ 
జగచదేగనిధిచేయు సారథ్యమునకు | దగుచు డాసలికొమ్బు తావు j 
నరనాథ్క యుభయ సేనలు నిట్లు పన్ని |! నరభస వాద్య Wm PY సం 
దలపడి సందడి దానేన పోర | బలధూలళి డివిం గప్పి భానుని: ౫ మిని, 
యామహోధూాభి లక్ష్యము గానరాక | నామభేయనులు సల జూట్ వాటి 
తాతల వేళ్ళును ద ౦(డ్రుల వేళ్లు | ఛీతిపుట్టల (జేయు బికునుణు పళ్లు 
సాధకంబగు పా ,,. ,...ల వేళ్ళు | బోధించి బోధించి వెదురు వకొలకోముల, 
భీమ నేనునిచేత భీమ్మనిచేత ! నీమొనలామొన లేర్పాటు '్రేక్ల దేవాసుర (క్రందు దీనికి సరియె | భావింప ననుపోటు పాటించి రశిప | 
ఆయెడ గురుప్పుత్రు డాచార్యుం శాప | శేయుండు శల్యుండు కృతీవర్గ శకుని యమసూనునేనవై నడరినం జూచి | 1ళ్రవ్రులి వాయుజుస్ట్టి కరుధలిష్య్టి (చౌపచేయులు. జేకితానుండు ఎశ.బ్యం | జాపౌొయు సు బడ న rey గు అమ్మె 

IE సనా ths టీ 

మం౦ప సీబలముం దజుమం బొచ్చుటయు, గాంధారబలంబుం |! దజువుం బొచ్చిరి వార్థ తే్సలకు సాత్వకులు, శకుని మై న్యంబంత శై నేయు రథము | శకలంబు లొనరింప సాత్యకి నచ్చి 

గప్పిన నగుచు న గంధవాహాజుండు | విపెెన (క్రొ న్యాండ్ వేండితూపఫాక్రట్ర యురము నాటినం (బెణవమూటాడిి నృపతి | సరసన 'బేఠిపిం జదిర్ లం ఏపాటి యా 
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సొమ్మ వోయినం చేరు సూతుండు గొనుచు | న మ్మహాపతితోడ నరుగం జొచ్చుటయ్యు 
బలములు విటిగి దోర్చలములు డతీగి | నలువంక. బదఘట్టనల నేలయదువ 

నలుగువై చిననాండు నభయ మన్యాండుం | బులు గజుచినవాండు. బోలనివాండు. 

దలపీడుకొనువాడు( దగం దొట్రువాండుం | బలవించువొండునై పాణం జొచ్చుటయు, 

సై న్యేళ సౌభ(ద్ర శరముల శకుని | సైన్యంబు లొకవంక సడిం బాబు దొడణగొం 

వడముడి యార్పుల వాసవాత్శజుని | పెడచేతి యెట్లచే భీతిరెట్టించి 

బలములు నిలువక వాతెనే గాని | కలశజ భీవ శ వాక్యము లొల్లరై రి. 

అంత భూపతి కొంత యామూర్భ దెలిసి | యంతంత. జెదరు సైన్యములను జూచి 

యదలించి తజుము భీమార్థునద్భయ ము | జదురొప్ప నీక్షీంచి సారథిం జూచి : 

“ యోర్సి వైరులు నిక్క నురుకీ ర్తి (నుక్క ! నేరమి మాశెక్క నీవు నారథము 
రణభూమిం బాప గారణమేమి సూత !| గణుతింప శై తె నా(క్రమ మింత ! *”” యనుచు 

రణభూమి నడిమికి రథము దోలింప | గణనకు నెక్కుడై ఘనుండ, నీ మొనలు 

దండితో. దవముసుయోధనురాక కలరి | యొండొండ. గూడి యుద్దోర్విః (గిక్కి-రిసె. 

(ప్రథనంబునకు మణి బలము నమర్శి | పృథివీశ్వరుండు (దోణభీష్ములం గదిసి, 

“ మెన్న( "బాండవకోటి కీ రల్లకునికి | మున్న యేం గానక మోసపోయితిని, 

అలిగిన (ద్రిజగంబులడ్డమే మోకు ! | నలువొప్ప నిట్లుండె నాతలవాంత. 

బలనంతు రాఖభేయు. (బల్లదంబాడి | కలనికి రానీక కంకు వెట్టితివి, 

ఆప్తుల వలెనుండి యహితంబు దలంచు | తప్తచిత్తుల నమ్మం దగవును గలదె ! 

భయమేది పాండవ పకశ్షపాతీకులు | అయగారులార, మిమ్మన నేమి గలదు ! ” 

అనిన భీహ్ముండు మందపహోసంబుతోడ ; | * మును సీకుం జాటనే మొనయవుగాక. 

(శ్రీభర్త నమ్మించి చేపక్టై గాన | బీభత్సు నాజి నభేద్యంబు గెలువ 

నాకెకా దర్దును నర నాగ నొక | లోకవాసులకు గెల్పుట దుర్గ భంబు, 

విగ తాయువులు మున్ను వృద్ధులు పుట్టి | వెగడనివారు నిర్నీ తిబుద్ధులును, 

(బథిత శస్త్రాస్తులం 'బాండునందనుల | (బథనంబులో గెల్బుబలియురుగలం ! 

ఐనను నీవు నన్నడిగితి గాక | నానేర్చు చూడుము నరనాథ, యేను 
జండీకా దేవికి శరబేవతలకు. | బాండవన సేనల బలియిచ్చువాండ, 77 
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నని పల్కి_ కెంజాయ యజకంట నంట | జననాథ్య ఛేష్య్ముండు సం[భమించినను 
శంఖుంబు లొ త్తిరి సకల కౌరవులు | పుంఖా నుపుంఖమై భువనంబు గల. 
తూర్యస్వనంబులు తోడ్తోన నిగుడ | శౌర్యసారంబై న శమనజు మొనయు 
నారి శంఖములా తై రనిన బిడ్డలకు, | గహూర్చినచీకు పల్కు_ను సంజయునకు ; 
“ అధిపుతోం బంతమట్లాడిన భీమం | డధికత నరున శెట్లాజిలోం జూపె) 
ఈక థావిధము నాశెజీగింపు, *”” మనినం | చేకొని కథ యిట్లు చెప్పె సంజయుండు ; 

భీముని విబ్బంభ ణమునకు  చాండవయాోధులు తల్లడిలుట 

“మార్తాండ బింబంబు నుధ్యాహ్న సమయ | వర్తితో(గప్రభావ ర్రిమైనపుడు 
తానును నట్టి పతాపంబు దాల్చి | భూనాధ, మిోతండి భుజశ క్రి వెసి 
హరిసూతిం దాశుచోే నతనికి. దోడు | కురురాజు శల్యుండు కుంభసంభవుండు 
భూరి[శవుండు (దోణపుత్రుండు మటియు | గాొరవవీరులు గాంెగేయుం గడచి 
క్రీడిసెం గవిసినల గీచకాఎయును | హాకింబ పాంచాలి. హరిసహకోదరులు 
నభిమన్యుం డాదిగా నక్కడి దొరలు | రభసంబుతో నెక్కి కౌ(దభావమున 
ఛాగీరథేయుని బలముల నెల్ల | భాగశేవంబుగా6 బరిమార్చున పుడు 
వాుంకారములును మహే మత్తేభ | ఘీంకారములు ధనుః క్రీం-కారములును 
జెలంగె ; నప్పుడు తునిసిన మ స్తకోములు | నలినలియెన కందములు ాప్హ్యూలును 
బొడిపొడియగు చోసములుం జామరములు. | బడుగొడుగులు ర క వాహిని చేలు. 
కొజ(పాణములతోడం గొని నక్క-లే | బొరియలందటిగిన పోటుమూనుసులు 
పలవింపం బాతాళపతి ధ్యాతి వేగ | వెలయ శౌరికి విన్న వించినట్టగును, 
(గ్రీవలు దెగి వెలికిలబకు వారులు | వేవేగం గాళులు విదుచుకొన్న పుడు 
రివువారిశేంసపచో యము డడ్డపడీన | జర ణా ముల దన్ను చందంబు నెజపు, 
అరదంబు లిలయహాలి యాజి గాల్వురకుం | జరియింప౮గారాని చందంబు చేయు. 
గుంపులు గక్లుడి క్రొవ్యాండి మగల | బెంపుతోం జేశ్చేరం బిలుచుచు నపుడు 
నీ సైన్యనాథుండు నిలయోా(గ కృతి | వాసో విలాసుండై వైరి సైన్యముల 
మాయ పన్నినయట్లు మంత్రించి నట్లు | ధీయు క్రిం గలగాంచి తెలిసినయట్టు 
జ్ఞానాగ్ని నొకడు విశ్వము (వేల్చినట్లు | భానుభాను సమాన పాత బాణముల 
వంచియు (వాల్చియు (వక్క-లించియును | దుంచి యు దెంచియు. దుమురువేసియును 
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జించియు నొంచియు. జీకాకుపడం గ | లంచియు బాణజాలముల భీమ్మండు 

పర మేస్థీ. విశ్వరూపము చూపినట్లు | పరమేశ్యరుండు వరభ్యదుండై నట్లు 
చూడ భాషీంప మిసుంగరాకప్తుడు | ... ==. 

పరియలై పసచెడి పరసేన విజిగి | పణవడేఖై పె ని బూపంచలగుచుం 

దేశిక్కుడనొ లత్యదృష్టీ యెక్కడనొ | యూ రాక యెవ్యాండొ యతండెట్టివాండొ 

తెలియక 2దిటతప్సి ద్యగ్భమ 3చెందం | జెలశేంగి కాం తేయనేనల మోంది 
గంగ కీతయగల్లుం గాకేమి రక్త | గంగాశతము చేడు గలిగించె ననల 

నితనిక్షిం గాంలేయు లేమున్న వారు | ధృతి నేయ (తిజగంబు. దినక పోండనంగ 

అభ అ ఛ్ “ భీవ్మపావకు రాజం బెట్టినవాండు | డవ శ్రపొన్ట్న దుర్ పిథన ండనయ, 

నెక్క_డి గాండీవి యెక్కడిభీముం | డెక్కడి వారి వీని యె త్తికోలునకు 

నన 'బెచ్చు పెరిగిన నాపోయునకు | నెనసి భస్నంజెయా చేలక్ష్యుమైన. 
చూచుచుండీరిగాని శూరుపై నలుగు | పూంఛచిన పాణి యప్పుడు గల్లకుండె, 

తేరి పగ్గంబులు దృఢముగా బట్టి | కౌరి యప్పుడు సవ్యసాచి కిట్లనియె : 

“ గలుతునందువు భీమ్మక్ళపగురు జ్రాణి | శల శల్య యుతముగా శత్రుసైన్యముల ; 

నెన్న టికో గల్లు నీడై నరణము ! | సన్నిధిగానని చండి పెట్టుదువు, 

ఆపగేయుండు మిమ్ము నావుతీ గొనంగం | జూపెదెన్నండు లావు శళూరైకతిలక |” 
అనిన (గీడి : “యదేల యాతని మదం | జననిచ్చి చూడుమా సర్వజ్ఞ రథము, 

శరవృష్టి నాశ్చెద శాంతేనవాగ్ని€ | బరికింపు*” మనిన న ప్పద్శవాభుండు 

నేవి ఘమోపషము నార్జి నేమి? బగుల్ప | నామహావికుపై : నరదంబు పబిప, 

రణకాండు,తో మారే రండు రండనుచు | గుణ యావ, మిగురొ త్తం గురువితామవాు6డు 

' ద్లిత్ర*న రాంబుద వృష్టి జీకటు గలుగ | న నతని యుగ్యముల రయంబు వాకట్టి 

హరి నంపవెల్లి ౬. జేయార్చ రాకుండ | హారిసూను ర క్రమయంబుగా నేయ, 

దననొొప్పి తేడవక బె త్యారి హారుల | ననికి. గాల్కొనంజేసి యరదంబు గడప 

వడిం (గీడి యొక పాజవాతి భాణమున | నడిమికి నేనాధినాథు విల్యిజువ 

నతం డొండు వి'ల్లెత్త నదియును దునిమె | ధృతి. బార్లుచే విండ్లు తెగి నూజుదాంక, 
pp =) థి Mn 

అంతే మహోోే(గ్రు(డై యతండొండువింట '| నంతేక పటు దంష్ట్రలనల బాణములు 

పజుపె; నన్ని యును దప్పంగ శెౌరిరథము | పజపంబట్ట యతండం (ఒతిశెనే కాని, 

le చెడెయడం బరపంచలగుచు. 2, దృఢ, లె. చెదర ఓ. శరాంబుధ్ధి. (మూ) 



ళోరా ద్విపద భారతము 

ముజీయు భీమ డపూర్వ మార్లణ విద్య | మెజసి వాలమ్ములుమేన (గుచ్చుటయుం 

దాత నొల్లనియట్టి తలపున మనుమం | డాతని నేయుచో నపరాహ్లా మయ్యె. 

హరి యప్పు డిట్లని యాత్సలోం దలంచెవ | * నరుండైన సీష్టుబాణంబుల నొచ్చె ; 

కరలాఘవంబు గంగాతీనూజునకుం | బెరుగుచున్న దిగాని బీరువోదింత. 

పాండవమైన్యంబు పాజెడిగాని | దండనాథునిం దాశు తలం మైన లేదు. . 
కాశుజుట్లు తదీయ దారుణ్యాస్త్రుములం | చేశువచెడి నొచ్చి తిరుగుడువడియె. 
కురువీతామవహాు-జేయు కోలలవలన | నురుమూార్భ గదిరిన మున్నా 6ండ నేనుం 

గురునేన రిపునేన కొలుపమి యెటీ(గి | నరుమో౭ందం బొదువుచున్న ది నలుదెసల. 
బ్రట్రెన గాంగేయు. డీక్షణమందుం | బట్టిన తనబాస పతికి: జెల్లంచు. 

| ఈ దురవస్థలో నేనూరకున్న | గాదు కార్యం.” బని గణుతించు-వోట, 

నిప్పులు (గ్షక్కె-డు నిష్టురా్యస్త్రుములం | గస్పె వెండియుం 'బార్భ గాంగేయు. డలుక, 

గురుకృప క ఫ్రతీవర్శ గురుపుత్ర ముఖ్య | కురుయోధవరులు ఫల్లునుం జుట్టుముట్ల, 

నావేళ సాత్యకి యశ్లైత్సి చూచి | చేవవ్రతుని దాటి తెగిపాటుచున్న 
యోధులకిట్లను ౩ “నోపీరులార ! | యేధర్ణవిభము మోరిట్లు పాజుటలు ? 
(క్రమ్మూజుం దల్లుల గర్భంబు దూట | నిమ్మాడ్కి_€ బోవుటో ! యెజిలింపుం డింత, 

అనఘులార, యనిత్య మ(ధ్రువము (పాణ | మనుమాన మాచందమన మున్ను వినర! 
వ్ నున్న వాండ లత్రీసశుడున్నా (డు | మూ నరుండున్నా (డు మరలి రం.” డనిన 

సాం తమ్మునిం బల్కు; చో సాత్యకి నీకు | నీరీతి మరలింప నేమికారణము ! 
లీలతో భీము డేలింప రారాజు | భూలోక మేల నొప్పుదునె యేం౭గల్ల ! 

కడు నొవ్చెం గటకటా కౌంలేయనేన ! | మడియింపినో పదిమార్లు |త్రిప్పెదవు ! 
కవ్వడి తానొచ్చెం గలనేన విచ్చి | నివ్చేళ నీవు గండు హాచ్చియున్నా (డు. 
ఇట రాజు తీలరెకెడి నేనూరకున్న 6 | బెటులుగార్యంబు నాపెంపు వీక్షి ంఫు. 

పట్టి కారవకోటి భ న్నీకరింతు ; | నెట్టన భీము దని సీజుగావింతు. ”’ 

శ్రీకృష్ణుడు భీమ్ము( దలసడ'. బోవుట 

నని చేతిములుకోల సవనివై వైచి | యనుపమ భయడాట్ట హాసంబుతోడ 
నొగల పగ్గంబులు నుతలీలవిడిచి | భుగులున నవయవంబుల మంట లెగయ 

1. నోపవ్య. (మూ), 



ఛీవ్శుపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము రోగా 

ఫఘనరథం బపుడు దిగ్గన డిగ్గ నుటికి | తనచేత జక్రమెంతయు( దేజరిల్ల+ 

గన్నులు కెంపారుగతిం గొంకు బేర | సన్న పుంజెమటూర సంపెటజాజు 

బీతాంబరము దూలం బింఛంబు (వేల | నేతెంచు హరిం జూచి యెల్లకారవులు 

సింహూంబు. బొడగన్న జింకలు పోతె | సింహాస్యనమూూ రికి జీళులై పాణం 

గమలజాండము వాల్ల కల్లోలముగను | గములుగా మింట నత్సత్రముల్ రాల 

విల్లు చక్క-ందగిప్సి వెసం గేలు ముగిచి | యల్లన గారెగేయుం డరదంబు డిని, 

“ పర మేళ, పరమాత్శ, పాండవవరద, | నరహరి నరకారిి నన్నేలురాజ, 

రావయ్య చంవుదు రాతసధ్యంసి ! | భావింప నేండువో ఫలియించెం దపము, 

అర్జునుచే నెన్నండగు నింక రిపుల | నిర్ణింప నీక్షైన నిమిహమా(త్రేంబు, 

భకృవత్సలుఃడనై పరల నీవిట్లు | భక్కుండనై న నాసై నల్ల దగునె! 

అలిగి నన్నేమి సేయం నోపుదువు | జలజూత్స, నీపదాఖ్ధము లేనుదలంప. 

ఖండిత వై రివ కంబు చక్రంబు | దండితో నను దాశీి తప్పిపోం గలటభబె ! 

తాశిననేమి నీదాసుండ నీకుం | చేశువం జూడరాచే యివ్విధమున ! 

అదియేల నీచేత నడప వారలకు | వదలని వై కుంఠ వై భవంబబ్బు. 

ఏ నిట్టులన్ల్ నీవేలేర వలసి | పూని యేసితిం బాండుపుతుల నవ్య. 

అలఘువ రన, యే గృ తార్జుండ నైతి; ।! కలుగునే! యాచావు కాశ్యపాదులకు ? 

ఇది నిగహాంబుగా దిది యన్యగవాము ; | ఇదెకంఠ మబెచక మెత్తవే చేవ! 
ఘనత నంసారసాగరములో. బడితి ; | ననుగటాశ్షింపవే నారాయణాఖ్య! 29 

అనునంత గాండీవి యచటికిం బాజీ | తనలావు కల్లి నాతని బల్నింబట్టి 

దీనుగడై యిట్లను: “దేవ, నీకిట్లు | రానేల? నా పరాక్రమ మెందుంబోయొ ) 

రథికు. డొళ్కెకవేళ రణములో నొచ్చు | (బథి తాళ్ళ, తప్పుగాం బట్టుదురయ్య ! 

అరివధశై నన్ను నాయత్రపెట్టి | కరమున నీకు. జక్రము డాల్పందగునె ! 

ఈ వలిగడిపాటి శకేమున్న వాండు! "దేవవతుండెంత తెగ సీకుందగునె ! 

అటం బోయి శేని సాత్యకి జంపినాండ | విటరమ్ము నాసత్త్వ మింక ఏశ్నింపు. ” 

అని తెచ్చి నొగలిపై నచ్యుతు నునిచి |! యనిమిసేందకుమారుం డపుడువిల్లె త్తె. . 

అసురారి పాంచజన్యంబొ త్తెం (గ్రీడి | చెసలు భీతిల నొ్తె చేవద తృంబు. 

ఆమహోధగనికిం దవూర్యములు (మయోయించి | పీ మునల్ వాద్దుని నీలవర్టనిని 

భూరిసాయకములం బొదువుచుం గదిసి | ఘోర వైఖరి నార్యం గోవించి యపుడు 



*ం ద్విపద భారతము 

ఎండినవనము దహించు చిచ్చనంగ | గాండీవి బాణ శిఖాచ్చటావళులం 

గాలుపం జొచ్చినం గౌర వేశ్వరుండు | వేలుపునదికొడుకు విను మదవిభుండు 

భూరి[శవసుండును బుసుహుూతుకొొడుకు | భూరిసాయకముల. బొదివి నొప్పించి 

శక్తి తోమర గదా సప్ప్తనారాచ ! శక్తి నొత్తిన, నల్లి జంభారిసుతు(డు 
శరములు శరములం జక్కు_గా నటికి | నరనాథు ఘునశ క్రి నడిమికి నటికి 

గంగాత్నుజు(డు వైచు గద నేలగలివీ | భంగ మేర్పడ శల్యుపటుళూల మణంచి 

భూరిశ్రవుండు నేక్పున నేయు స్త | నారాచముల నలినలిచేసి యార్చి 

యభిమం(తితము చేసి యెం|ద్యాస్త్రమేయ | నభినవజ్యాాలల నది మిన్ను ముట్టి 

రయయాయుధకుల మెల్ల నర్ధి నీనుచును | బౌయ్యలై భవదీయబలములం గాల్సె. 

మందాకినేయుని మజీయును నృస్త్ర | సందోహముల నియచ్చరులల్లం బొగడ 

నాటి, శల్యుని విల్లు నడీమికి నజీకి | నూట భూరి[శవు నొగిలించి మించి 

రారాజు వతుంబు రంధంబుగాంగ | నారాచ మేసి కన్నన మూర్భపుచ్చె. 

పుచ్చిన జూచి నీఫుత్రులా(గహము | ఇచ్చలం బిచ్చిల నింద్రజు. బొదివి 

యలుగుల. 'బెట్టుచో, నైం(దా(స్రు మహిమ |! నిలువనేరక్ కుంది నీపొంజులెల్లం 

గెడయు గుజ్జము లొడ్డ గెడవైన రథము | లడయణ్పప కాల్చంట్లు నుగ్గెన యేనుణపలు 

విజిగిన విండ్హుం (దెప్యినచరణములు. | జిరిగిన గొడుగ్నులె చెడి పాణా నధిప |! 

ఆనేనలోన( గీశావళి నాచు, | భాసిల్హం (బేగులు పడగలు నురుగు, 

సరసమస్తిష్కమాంసంబు పంకంబు | సరి చేలుచున్న యాస్యములు పద్మములు, 
అడగొన్న గొడుగులు వాంసలు నగుచు | నిడివి. బాజం దొడంగ నెత్తురు కేర్లుం 
హారినరుల్ శంఖంబు లావేళనా ర్తి | పరలించి యార్చినం బగిల నీమునలు, 

అప్పుడు తీనయింటికరుగ1ేని రథికుం | జెప్పుడు మెడలూడ్వ నెజుంగని హరులు, 
సంత పెట్టని (ప్రాతచదువు, వీడ్కొనిన | నంతటం గలుగు నిరాధార రథము 
నపరాస్టమునుంగ, నయ్యంధ కారమున | నృపులు క య్యముమాని నిజసీన లెల్ల 
దివియించి యిండ్లకు దిరిగి వచ్చుచును | దివిజేం[దసుతు శౌర్య తేజోబలములు 

కొనియాడువారును, గురుభీష్టృక్టువుల |! యనదతనంబున కడలెడువారు. 
““నగుచు నందును నిందు నధ్కప్రతాపు | లగు మహోవీరు ల త్యానంద నటనం 
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జంచలాశ్లీ జన 'చారుక రాగ | కాంచన చామర గంథాదులైన 

యుపచారముల కంెటు యుద్ధంబులోని | యపచారములు మేలు అరులచే ననుచు 

ని దించి రార్మాతి నిజివిరముల | రాద(పతాపులు రాజరత్నములు. 

చతుర డివన యుద్దము 
థి థి 

అనయంబు నపుజెజ్జనయ్యె నత్తూర్పు | కనక భేరులు (మోయం గన్నులు లేజుచి 
కాల్య|క్రియలు దీర్చి కౌరవు లనికిం | గల్యాణగతి వచ్చుగడియ మున్నాడీి 

వెడలె గాంగేయు! ; డపీరునితో డ | వెడలిరి [దోణ వివింశతి కృపులు, 

మజీయు బాహ్లిక. 'శల్య మగధథాది నృపులు । నెజ్ వచ్చిర య్యాజి నెలవున కపుడు. 

పాండవ బలమును బయనమై వచ్చి | యుండుట న వ్వేళ నుభయబలములు. 

దలపడె నాయుధతతి చండి 1 వెబుంగు | లల కాలమానసంహతి ముంచుకొనల. 

ఆర్పుల దిగ్యర్ల వుల్లలనాడ | దర్పించి వివిధాయుధములం బోరుచును 

ఆమున లొత్తిన నట్టటు పోవు | చీమొన లొత్తిన నిట్టటు వచ్చు 

చోహరిసాహరి నూరి మాలికల | యూహకుం దగియుండె యుద్ధరంగమున,. 

అప్పుడు గాంగేయు. డర్జును మింద | నుప్పొంగు కినుక మహో(గుడై కవియ 

నతనితోడ నృపాలుం డాచార్య యుగము | కృతవర్శ శల్యుండుం గినుక బౌహ్హీకుడుం 

గూడ నెక్కినం బారు కొడుకందబుకును | జూడం జూడ నకాల సూర్యు(డై తోంచి 

పదిట నారింట ముప్పదిట నేనింటం | బదుమూ(ట వేదనాస్నదులుగా నేసి 

వారి తూపులు దుర్ని వారనిజ్యాన్ర | ఛారలః దునుమాడి తన్మప్రతాపాగ్ని 
వెలుగొందు భీహు ండు పీర్యగర్వమున | బలభేదిపాతు చాపము దునుమాడీ 

యర్థచంద్ర ఛధాన నపుడు తానేయ | నర్గచంద్రధ రారియాత్మజుం డలిగి 

(క్రుమ్మురించె శి తాస్త్రకోటి నీమొనల, | బమ్మురింపంల భీమ్ముమై నారి (మోయ 

నతే(డు విల్దునుమాడి య(శ్రమలీల | నతివృష్టి శరవృష్టి నవై (౯౯ బొదివె. 

ఇరువురు. దలపడి యిక్లేయునపుడు | శరపత్ష 

భూప్క నీతనయుండు భూరి(శవుండుం | 

(బు జగ ళూా(క్రమించె. 

ందను౭కు 

మదగజంబులు నాల్లు వుదగజవై రిం 9 
నక్షీగ్ణా Vy గ్ర fol lege 
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భూరి[శవసు నంపబొమ గాం జేసి | నీరిసత్యుని జ్మిత నేను నొప్పించి 
యార్చిను నలిగి యయ్యర్దునాతృజునిం | గార్చిచ్చుతునుకలు కౌరవభటులు 
వనికమొత్తంబు లిరులు (గ్రమ్మాంగం | బూని యెొక్కినం జూచి పురుహూతీనుతు(డు 

ఆపగోయునితోడ నాజి చాలించి | నీపొజుపైం చేరు నిగిడించె నపుడు. 
పతి యంత; ్రెగ ర్త్మపతిం గేకయులను | ౫ ఎ్రతే వర్న కృపులను (గీడికో లృలకుం 

బురికొల్ప వారితో. బోలెడు పార్థు | బరికించి పాంచాలపతి తనూభవుయ 
ఆతని. గడచి రయంబు శో భిల్ల | వే లేరుగడవీంచి విముుతులం దాంశి 
సేనలు నలుగడం జెదరి పాటంగ | భాను భానుసమానబాణముల్ పబవీ 
క్ఫెపు మూడు శరముల, గృత వర్గం బదిట | వివుల (తిగర్తేళు విశిఖవింశతిని 

థృష్టద్యుమ్ను డు శల్య నందను నుడియించుట 

(గుచ్చి యార్చిన, శల్యుకొడు క్ర ట్టియెడను వచ్చి ధృష్టద్యుమ్ను వాలంపవాన 
గుప్పం జొచ్చిన, నవ్వుం గోపంబు మదము | మువ్పీరిగొన సైన్యముఖ్యుండు వాని 

శరములు దునుమాడి చాపంబు నటికి | వారుల సూతునితోడ నరదంబు నటికి 
కవచంబు దునిమినం గడివోని బీర | మివురొత్స నవ్వీరుం డిలకు లంఘించి 
పలకయు వాలును చావుద్యయమున | వెలుంగొంద నీసేన వికసించి చూడం 
గాంచనకళశిపుండు క ంఠీరవాఖ్యు | నంచితో[గతం దాయునాకృ్ళతి దోంపం 
గదిసిన వాని యగ్గలిక సాహసము | (తిదళులు పొగడిరి దివి విక్కంటిల్ల. 
ఎఆకలు గల శేషం డితండని తోయం | బఐతెంచు నము 4ద్రపతి కుమారకుని 
యాయమ్ములకుం బాలు నమ్ములు పణజవీ | పాయక సాంచాలపతికు మారకు (దు 
వాలును బలకయు (వయ్యలు వావి | పోల నొండొకకోల భువింహాల్చె వాని. 
తనయుని సీరీతి ధరలహాల్పు [ద్రుపద | తనయుని దండింపందలంచి శల్యుండు 
'పెరుంగు వింధ్యాదిపై( బిడుగులవాన | గురియు మేఘుండువోలె ఫెరా రాస్ర్రువృవ్లీ. 
గప్పిన, నతండును గప్పె మ(బేళు ' నిప్పులు(గక్కెడు నిష్టురా్త్రుముల.” 
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లజుడ దా పాండవేయ సైన్యముల | ఘనతర విజయ విక్రమములేకాని. 

'ఆమును దై వికం బేమనలలదు ! | తుది నింతవట్టునే దుర్నీ తిమహిమ ! 

సుకు కర్దాదులలిహాడి దుర్నీతి | కొడయిడి పాండ వేయుల బాసి చెడియె. 

మహొుపాయంబుల నేను పాండవుల | రాయిడి గెల్చువారముకాము యిపుడు, 

)సలోలవాండ నేవార్శయిన | వేవేగ నెతిగింపు వెజవకం” యనిన, 

గా తరునాతివృత్తాంతంబు వినుము | భూతలాధిప యిట్లు పుత్రుం డీల్లుటయు 

అచాలనందనువై నల్లి శల్యుం | డంచితలీలల న, స్త్రంబు తేయ, 

డడకును (బతిసాయ కావలి నేయ, | నిత రేతరాస్త్రభాయిస్థుమై జగము 

భాన్ని చేం దొల్లి (గాగిన కాశ 7 భ రియింపుచో, మ(దపతి పెచ్చు పెరింగి 

పాత్మజుని విల్లు దునుమాడి రథము | విపులవపై. బడనేయ, వీక్షించి యలిగి 

సొదుం డరదంబు శల్యుపె బజవీ | యాభీలగతి నేయ, నతని కోల్లలకుం 

5చమ్రం డనుప వికర్షుం డన్వాయ | భూరి పరాక్రమస్సురణ శోభిల్ల 

వమవాం డనువాండు దుర్భుర్ష ణుండు | పుష్పా(ప్ర్రునదృశరూపుండు దుర్హుఖుండు 

జేయబల వివింశతి పురుమిత్ర | పురజిత్తు లనువారు భువి సంచలింప 

“ఆటం గవిసిన, నుల్చ్లంబు చేవ | యెక్క. దొమ్ముండ్రతో నిందపౌత్రుండు 

శ -కాకృతిం 'బేర్చి యాలంబునేయు | నంతకు్క, విలుగోల యరదంబుం బడగ 

ఏలఅ-చయక$కొని వారి ఎసెన్యనాయక. (డు | గాంధారిసుతులపె . గవిసి నోనేయం, 

క శోకం బాతృంబొదల నాదుపద | ప్యుత్రుపైం గినుక నప్పుడు శల్యుం డడరె. 

మి మా(దేయు లరదంబు లతని. | గడియ దోలించి విక్రమగర్వ రేఖ 

వమయ౫ామయురంబు మెబుంగువాలంప | సోన గూర్చిన, నూర్భజో వినట్లగుచుం 

పి శల్యుండు మాూదేయద్యయంబుం | దలపడి పోరుచో ధరణీశ, వినుము 
ఎెసనేనలలహాడి వెస విరాటుండు | (దుపదుండు మా(దిపుత్రులకు దోడ్చాటు 

౨ డగ్గతీన్క నీనేనలు దొరలు | నాయెడ శల్యుసహాయు లై కవియ 

మఘూరంబయ్యె ; నప్పుడు దివస | రాజొప్పె గగనమార్లము మధ్యనీమ, 

భీముసేనుండు మాగధథు గజానీకము నుడీయించుట 

చయం గదంజూచి యరిసేనం జూచి | యుప్పొంగు కినుక వాయుజుం డాత్శలోన 

క౭ఆుూకలములో నేను నా(పతిన | జోక చేసెదలాక చుట్టాలు వెంచ్చం 



నీరో ద్యిపద భారతము 

దడయనేటికి ” నని తన తేక 1పాయ | పడగగట్టినవానిపై నడసింప, 
నాకథ లెజి(గి నీయ(నందనుడు | (పాకట గజసహ([సములతో మగధు 

నతనికి నెదురంప, నరుబెంచు దంతి | తతిం జూచి యా నృకోదరుం జ్యాగవామున 

గదగొని యరదంబు (గక్కు_న డిగ్గి | కుదియక కరుల మార్కొను ఫూన్కితోడ 

నిలమిందం జరియించు నెజకలతోడి | కుల కె లములను మార్కొను వ(జివోలె 

సింవానాదంబు చేసిన నమ్ము టేభ | సంవాతి మూర్చిల్లి చాపకట్టయ్యె. 

అంకువావాతులవే నట నిల్గుచోట | నుంకించి (చాపచేయులు మా।దిసుతులు 
సౌభద్రుడును వారిసైన్వనాయకు(డు | నా భీమునకు సహాయత గోరి నిలిచి 
దంతావళంబుల. *దవులు మావంతుల | గొంతు కక్రోవ్రులు (చెంచు కోలలు పజుప్క 
మగభాధిపతి యభిమన్యు పై దంతి | దగిలి డీకొలుప, నాతండు నారసమున. 
బచ్చీ ము త్తెములొల్క. భ్మదేభశిరము | (వచ్చె; నామగధు. డవ్యాసవిసుతుని. 
దోమరంబున చైవం దూలక యతని | చామరంబు సీడంబు శరమున నటికి 
సౌభ (దుం డతనివక్షమునం బౌిజుమ్ము | వేభంగి నెత్తురు వెడల నేయుటయుం 
గెడసె దంతియు వాండుం గీలూడిపడిన | నెడ (ప్రతికులు పోలె ఏశ్షింప సురలు. 
కౌంచనమయ పుంఖ కాండజాలమునం | బాంచాలజు(డు (త్రుంచె భ(చేభతతుల. 
పవనజు పటుగడా (పవాతులం గరులు | కువలయంబున దన్ను కొనుచు గూ లడివి, 
తొండంబు లొండొండ తునిసి తూలెడివి | బొంజాలుగను మధ్యములు విటిగినవి, 
హత్తిన మెదడులో నాణిముత్యములు | మొ_త్తమైపడం గుంభములు విటీగినవి, 
గుండియలవిసి గగోలుపాటొదవి | కుండలతోడ ర కృములు (గక్కెడివి, 
మోంకాళ్లు తునుక లై (మొగి ఘీంకృతులం | బేశువల్ వెడిపడి తెరలెడునవియు, 
బిరుదు కొమ్ములు విటీగి పిడియేనులసలకు | సరి వచ్చి యెమ్ములు చదిసి పోయినవి, 
ధృతినూలి దిర్ది ర దిరిగెడు నవియు | నతి భీతి. బాజైడు నవియును నగు-చు 
రణవిశాచముల మార్గములైన సురలు | (ప్రణుతించి రందంద పవననందనుని, 
గజపురాధీకుండు గజముల మతియు | నిజరణోత్పాహంబు 'నెజయం బు తేర విసువక తనతోడి ఏక్రులుం చాను |} గసిమసంగుచు వచ్చె గంధ వాహజుండు. తోయధి యుప్పొంగం దురగముఖాగ్ని | పాయక తోడ్తోన 1 చాన్రుకొన్నట్లు 
1. పరప 2 దరళ. 8. నోళ్ళు శ్ర చాపు. (మూ) 



ఛీవ్శపరంము ; తృతీయాశాంసము 2: శాప; అ పే 

వనికవేటాడి యిభర క్షపంక' |. శేనిలగద లోకఖీతి గావింపం 
దానును వెత్తుటం దగవాప్పం దోశి | భూనాథ, యొ* దొడ్డబూచియుం బోలె 

బావని కారవపారణ చేడు | గావించునని తోంపం గలహీంచుచోట 
నిలువక కౌరవనికరంబు (వేస | పలుమాజు కౌరవపతి పంపుచుండ 

(దుపదపు(తాదులు తొలంలక భీము | నుపభీములై చేరి యుభయపార్మ్యముల 
శత శరాఘములచే శతుసేనాంగ | వాతి. చేయుచుండిరి హార్షింప నృపతి. 

అంత సీనుతునొజ్ఞ నడరి పైకొనిన | దంతి రథాశ్య పదాతి నర్లయును 
గుడి [మింగు నతనికి గుడినంది పిండి | వడియ మన్నట్టు సావని లెక్క_గొనక 

బాహా(గనివాతుల? బదతాడనముల | నూాహింప భయమైన యురముతాంకుటల 
నూరుబంధనముల నుగవుంకృతుల | దారుణ కిరణ గదా పహారములం 

జడికిలం బడ (దెళ్ళ (జాన మూర్బాల్లం | జదియంగం జదియంగం జాపకట్టుగను 

గౌరవ సెనలం గలగుండు పెట్టి | మారుతి కరి తుంగమడుంోదినట్లు 
విహరింప, నీ నేన వితీగి వెన్నిచ్చి | బహుభంగి నివ్వెఅపడిన మా[తీమున, 
'ేమి మహాధ్వని నింగి భ్లేసల్ల | భీముపై నరదంబు భేమ్ముండు ద ఆమి 

వివిధా(స్త్రకోటులు వెల్లి గొల్పుటయు, | జవ మొప్ప నెడసొచ్చి సాత్యకి కడిమి 

గురువితామహాు మన్ని గొననెన్ని కొన్ని | శరములేయం జలంబు సాధింప వచ్చి 
యసుర యలంబుసు6 డను ముహాపీరుం | డను రారితమ్ముని నందంద యేయ, 
బాణారితమ్ముం డప్పలలభోజనుని | బాణాష్టక ంబున( బగిలించుచోటం 

బోరాట శెడసొచ్చి భూరిశ్రవసుండు | నారాయణానుజు నారాచ నవతి 

(గువ్వవచ్చిన, 2వాని కోల్తల కలిగి | యవ్యీరుండును (సచ్చునంతమా[త్రమున 

నాసౌమద త్తికి ననుజులుం దాను | బాసటయమొ వచ్చి ఫణికేశీనుండు 

శే నేయునేయ, నచ్చటం బాండవులును | వానికి బాసకై వడివచ్చింధిప ! 

ఫీముండు దుర్యోధనునితో బోరి మూర్చిల్లుట 

అప్పుడు నీకువూరావళి మోద | నుష్పాంగు కినుక వాయుజుండు కడంగ 

నల్ప జంతువులపై నధికరోషమున | గల్ఫ్బాంత్ కాలుండు గవిసినక్షైన 
ద్ 

రిపింగిరి తమ్ములు ; విభుండట్టిచోట | వీల్నోక కీిమ్మోర విద్వేష. జాలీ 

1. తురంగ. 2. నతని కోలల నలిగి క్ర విరిగిరి, (మా) 



గక ద్వి ప పదభారతేము 

- చనువురం దొమ్మిదిచండ కాండముల. | జొనివీిన, నతండాత్చం జుారచుర మండీ 

ధీరుండై సొరథి తెచ్చిన రథము | బోరన నెక్కి యార్సులు నింగిముట్టం 

బది నారసములచేం బార్థివు నొంచి | పదరశాతనిసూతుం బదిట నొప్పించె. 
నిసూనుం డరువది నిశిత బాణముల | నా సమిరాత్మజు నతని సారథిని 
"నంచి శింజిన్మిమోయ వానిచాపంబు | (ద్రుంచి యార్చిను బకదోహి బిట్టలిగి 
'వేవేగ వేజొకవింట సాయకము | పావకాకృ్ళతి మండ బణవి యాక్షుణమ 
కారనవుచాపంబు ఖండింప్కృ నతీకు | మారుతివై మండీ మటియొండు వింట 

శేవజివ్యాయు( బోని చిచ్చజకోల | భీవణగతి భీము బిట్టునాటిండ 
(మొ గ్గె రథంబుపై మూర్చిల్లి యతండు | (సగ్గె. బాండుతనూజ సై న్యంబు లపుడు, 
అపుడు సాౌభదుం డా (దుపదజు(డు | తప్పక (డాపది తనయు లేవురును 

రథచ కములు (మోయ రయమున వచ్చి | పృథివశ్వరుని 1నంప వెల్లువ ముంపు 

నంతలోం 'దెప్సిశీ యనిలనందనుండు | వింతగా వెజమంట వెడగంట నంట 
నురగాంకుపూంద బిట్టుణుకు యత్నంబు | దొరలెజింగయుం గేలు దొనలకు రాక 
గజవై రి. దాను దిగ్గజములువోలె | గజ గజ వణశిరి గజపురాధీళ |! 
అప్పటి కపరాస్తామైనచో నేని | చెప్ప నీ తనయులు "సేనాధిపతి యు 
జలసంధ సమ స్వేలశ్వన విచితులును | అల సుపేణుండు తమసాల్లోలుపులును 
ఏను దుప్ప్రధర్షణ వికటు ల్యుగుండు | మన దీర్ల ర్భ బావుండు మన డీర్ణరభు(డు 
భీమ బావాుండును ఖీమరభుండు | భీముండు. ననీయెకు శే వారపుడు 
ఒత్తరించుచు భీము నొగిం బొదువుటయుగ | ద Pn సీదు దళములు చూడ 
మృగసమూహంబుపై మృగరాజు గవియు | తగనవ్రున వాయునందనుయును గవిసి 
నలిగా నొకట సేనాపతి దునిమి, | జలసంధు మూటను జంపి యుద్ధతిని, 
నమరభీకరమైన చండబాణముం | గువుతి సులోచనాఖ్యుని మూట నొంచి, 
యొకకోల నుగ్రురి నుగ్రాద్రికనిచ్చి | యొకకోల భీమబౌహాని రూపువమూప్కి 
సరి ఛీమరథు నై దుశరముల (వాల్సి, | యిరునబేనిట భీము నిల బీల్కుమార్చి, 

దీర్ష గర్భ బావని మూట దీర్ల రర ఖాఖ్యు | దీర్ల రని డైతుం గాల ద్విశతి బాణముల. 

గడనిన విజిగి తక్కిన కుమారకులు | వడముడి జమునింగా వగచి యందజును 
గావవే గాంగేయ ! కావవే! యనుచు | "బేవవతునిమూటు తెగిదూణు, నతంయడ : 

. మే *నొంచి' శింజిణి మోయ వాని బా ఇవాపయబు. ఓ, గప్పి పెలువ, (మూ) ' 
య 



ఛీవ్మపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము సం 

“మో రారిలేరు కిమ్మారారితేరి | సై రాకమానరు మై రాకయున్నె ! 
కురుకుమారకులార ! కురుయోధులార ! | ఫురికొనుం డాజికి.; బొడుండు కాతతవుల ; 

లీలల. గారవులపాలిటి భదకాళి | మై లావుదూపె నీ యనిలసంభవుండు ; 

నా కలదినముల నామాట మారు | చేళొనుం”” డని (ప్రోది చేసినవోట 

భగదత్తుం డప్పు డస్పాననిమోంద | నగము,బోలెడు దంతి నడిపించి కడిమి 

రథములు మెదియ వారణములు చదియం |! బృథుల తురంగమబ్బందంబు చిదియః 

(దొెక్కించు చును దొడ్డతూపుల భీము | రక్కసుం. డేయుచో రాజేంద, వినుము 

అభిమన్యు ముఖ్యు లయ్యసు రేశువిాంద | నిభరాజుమాంద ననేక బాణములు 

గుప్పిన్క జేగురుకొండ చందమున | దప్పక బహూర కృ ధారల. దోశి 

గజమును వాండును గడివోని వాయి | భజనతోం శాండవబలము. దోలుచును 

ఛీవూదియోధుల భీషణ్యాస్త్రములు | దోమకాళ్ల విధంబు దోపంగ నుచు 

రాహు కేతుయుగంబు రవిమింగ గడంగు | చావాంబుదో(ప వాతజుమిోందం గడల 

మనసేన లుబ్బి సమ్మదమ:తో నాన్చె. | జనపతియును జయో త్సాహంబుతోడ 
దొరలును చాను వాతూలజుమిోంద | నరదంబు లడరించునంతమా.త్రమునం 

బాజఅజొచ్చి నృపాల, పాండవసేన; | పాజంబొచ్చాను దైత్యు బలుతూపు అెందు. 

ఘటోత్క చుడు నూయాబలంబునం గౌరవనైన్యముపై విబృంభించుట 

అప్పుడు హా డీంబుం *డకట ! మాతండి | కిప్పుడు గానంట మేశేల !”” యనుచు 

మాయాబలంబున మదకరి నొకటి | నాయెడ నై రావతాకృతిం బన్ని 
యిట్టి యేనుంగుమోంద నిందభావంబు | నెట్టన తాంబూని నిజనేన లెల్ల 

'నమరులై. వెంటరా ననువులుచేస్కి | [క్రమమొప్పం దోడి దిగ్గజములో యనంగ 

హిమకరరుచులు నాబ్లేసి దంతములు | నమిత దుస్సహ మదోద్యద్గ ంధక ములు 

ఫొనమింటి పొడవులు గోత్రకుంభములుం | దనరి నిజేభసంతతి వెంట నడవం 

బనివడి తోడి దిక్సాలవేపముల | నొనరి దైత్యులు "వెంట నోలి నే లేర, 

ఘన వ(జ్రహస్తుడై శౌంలేయళతికి | ననికి. దోడే తెంచు నమశేంద్రుం డనల 

మనసై న్యముల 1మారివుసగాను బవన | తనయాదు లానందధన్యు లై చూడ, 
క 

1. ఖాద మసగుచు. (మూ). 
| 



వో౮ా ద్యిపద భారతము 

కారవపతిమో(ది కడ(క ననల్బ్ప | వారణంబులు. దాను వరుస మోయసుర 

యడ్డంబు వచ్చిన హైడింబుం డతని | దొడ్లనారసములు దొరంగించి నొంచి 

ఘోర మాయాదంతి కొమ్ములు నాట | ere 

ఫీంకారములకు *దిగ్భిత్తులు నగులం | బంకించి పాణె మొ భద్రజగంబు 

కరి పాజు *కనుకని గని భీమసుతుయు | కురుపతికై దంతి గొలుపుట యొజింగి 

గురుం జూచి మిన్నేటి కొడుకప్పుడనియె : | “కురురాజుపె దంతి గొలిపెడి నసుర ; 

మనమింక నవ్వీరు మరలింప కున్నం | బనితప్పూ ; దొరలేల నె బడరకట |! 

భగదత్తుం డిధ్రత్యుపసకు నిల్లినను | తగవు దప్పి గజంబు తాం బాణం దొడలో, 

కరియాధములు మిరుగదియుండ కదియు | డరిదిరక్కను గల.” ననిచాటి చెప్పి 

తామున్ను గడంగి రథంబుం దోలింప, | దీమసంబునందోడి తేరుల వారు 

గురు శల్య ముఖ్యులు కూడనం గడల | శ్రరపరంపరలు నిశాచను మోద 

నగ్గలం జబేయుచో, నటం బాండవులును | డిగ్గన హైడింబుదెసం బన్ని వచ్చి 

కురుసెనికుల. చాక ఘోరమై యాజి | సరవి చేవానురసమరంబు మించే. 

అందు గంగాసూతి యధిప, Ame 1 బృందంబు గానియాడ భీకరా(స్ర్రుములం 

గనుపు గొట్టిన యట్లు శాం టేయఒలముం | దన పేరువాడి యెంతయు విచితముగం 

జంపువో, మెడింబు నామజ [పతతి | యింపార౭ గపట దిగీళులుం దాను 

నలుోడ రిపుసేన నలియ+ (దొక్కుచును | గెలయు పీరులం దలక్రిందు నేయుచును. 
: గొమ్ముల రథములు (గుచ్చి నల్లెసల | క మ్ములుగా. 'బాజఅవై చుచు. జెలంగ 

_ గురుం బల్కె మిన్నేటి కొడుకు నెండియును ; | “నురవైరితో నాజి చొప్పడదిపుడు; 
ఇనుం డ స్పగిరికే ౫; నెల్లి [ఫవొధుననె | చనుబెంచి యుద్ద కేవ ము నడపుదము. 

.. చేయికి బోదము నృపుం దోడుకొనుచు ; | గాటంపు ధళితేం (గమ్మెం జీశట్లు.” 

అని సేన కిడివిపించి యతిఫీతు(డై న | జనపతిం గొని నివేశములకు మరలి 

చనిన, శంఖాది ఘోవంబులతోడం | దనరారు సింహనాదంబులతోడ 

వర వంది జనుల శై నారంబుణోడ | సరసులై ోడింబు సన్ను తింపుచును 
. జనిరి పార్గులు నివాసములకు నఖిల | జనవల్ల భులు గొల్య సంపీతి ”” ననుచు 

. నాలవనాంటి రణ(పసంగంజు | పోల సరంబు6 జెప్పుట చెవులార 

1 జె్గంతులు.- 2. మనుమనికరి, 8. దీపించి (మూ), 



ఛీిమ్మపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము Ar 

విని యాంబికేయుండు వెలవెల. బాజీ | తనతలంచిన యిట్టి తలంపులుగాక 

పలికె సంజయు : “నెన్ని భంగుల మనకు | గెలుపు లేని విధంబు గినిసి చెప్పెదవు, 
కొండగా వేంజూతు గురు భీవ శ కృపులం 1 బాండవులకుం దృణ(పాయులెక్ష్యారి ! 

దండ నాథత్యంబు తారు వాటించి | భండనంబున( జేయుపౌరువం'బెద్ది ! 

లేదుగెల్పు ; లలాట లిఖతమో); దీని | కేడి కారణము నాశిజిగింపుి” మనిన 

నతం డిట్లు చెప్పె: “నీవడుగ నేమిటికి? | మతి సీకుం బెలియని మార్గ్లంబు గలదే! 
విను ధర్శవృద్ధియు విభవంబు నిజము | వినయంబు గలవారు వెలయ బాండవులు. 
ఈ నాల్లు గుణముల శెడయిన నీదు | సూనులు జయ సిద్ధిం జెందుట మెట్టు. (2) 

1వెనుకన విదురుచే వేయుభంగులను | వినిన యర్థంబిది విస్గ్భతి యేల! 

కొడుకులు దుర్నీతి కోరి చేయంగ | నుడుపనై. తివి నీకు నున్న బే 2 జయము |! 
తొలినాంటి రణమున దుర్యోధనుండు | బలభేదినుతునిచే భంగంబు నొంది 

యారాతి నీవిప్పుడడిగినయట్లు | కౌరవవృద్ధు డగ్గజి యడుగుటయు, 

నతండానతిచ్చిన యర్థంబు పీకు | హితమతి నెజిగంతు నిభపురినాథ ! 

కృస్తారునులు దుషవంపవోరమునకె జనించిన నర నారాయణులని '' 
౯ టె రు ఏలా శారీ 

నంజయు6డు ధృత రామ్ట్ర)న శిటీగించుట 

కార వేశ్వరుం బల్కు. గాంశగేయు. డపుడు; | * వారికి? గలవాడు వాసుదేవుండు ; 
అతండున్న చోట జయం జేమిచోద్య? | మతండు సర్వోత్కష్టుం డాదిదై వంబు ; 
తన్నె శింగి భజించు తద్ జ్ఞులం (బోచు; | తన్నెజుంగనివారు ధరణిం బెక్కండు; 

అట్టివారికి. గదా యాపదలెల్ల ; | నెట్టన వారిలో నీవునొక్కండవు. 
ఇతని. బాండుకుమారు లెజిగిభజించి | కృతకృత్యు లై నారు గెలువు దుర్ధృటమె ! 

సరకు సేయన్ర నీవు సకలంబు వినుము | కురురాజ, మును హిమకూట్నవై లమున 

సుర సిద్ద సాధ్య 3రక్ష్రోయతక్షగరుడ | పరివృతుంం డై పద్దుభవుండు కొల్వుండ్ 

మణిమయం బె న విమానంబు నొకటి | (పణు తాంతగిక్ష మార్షంబునం గాంచి 

యట పోయి చూచుచో నందు విష్ణుండు | వటపత్రశాయి విశ్వంభరాధిపుండు 

'బేదీపస్యమానుం డ్రై దివ్యులు గొలువ వేదనాదములతోో విలసిల్లుచుండ. 

1 ఇెరవకు 2. జమున, 8. యమోరత్ష. (యా). 
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గాంచి (మొక్కి. నుతించి కరనులు మొగిచి | కాంచనగర్భుండు ఘునభ్ధ క్రి. బలి 

“నీరజనాభ్యా యే సీనాభిం బుట్టి | యీ"లేడుజగము లే నెజి/గినపాటి 

కలిగించినాండ , రత్షకుండనై నీవు | నిలువరింతువు గాక నిఖా కవంద్య ! 

అవథరించితివె ! ముర్త్యంబున కిపుడు | దివిజ వైరులు డిగ్గి దీవ్రు లేలుచును 

మనుజాళ్ళతులు జాల్చి నూనుషమ్షోభ 1 మునరించుచున్న చా రుర్విం (గ్రిక్కి-ి 

యదువంశమునం బుట్టి యంణపవే వీరి, | (తిదశకార్యం బిది బేవతారాధ్య ! 

నరు(డు మిత్రుడు నీవు నారాయణుండవు | నరుడును నీవు మాన్సరె భూమి వేం 

అని బ్రవ్మా(ప్రార్థింప నట్లకాకనుచు | దనుజారి వోయె నంతీర్థాన గతిని, 

అపుడు కొలువువా రాబహ్మూజూచ్చి | “యిస్పుణ్యు లెవ్యరో ! యిరున్రురున్నా? 

కేజోభీరాములు 'బేన, నీ పనికి | నోజతో మైకొని యుడువీధిం జనిరి 
యానతి యిం +” డన్న నా దివ్యతతికిం ! బూని బహ్మాయుంజెప్పెం బూచ్వాపరంబ. 

“పీ రాదిమునులు వి'వేకింప నరుడు | నారాయణుండు ఏరి నొమభేయములు, 

శ్రాలోక్యవంద్యులు ధరణీభరంబు | తూలింపం గపట 'వైత్యులం (దుంచివై వ 

ధరం బుట్టు డని మేను దద్ద 'ప్రార్థింన | గురుకృప నా రియ్యకొనిపోయినారు, 

'జేవకార్యము లెల్ల దీర్తురు వీరు , | 'వేవిధంబుల డిగ్గవిడువ రాశ్రితుల ; 
కమ్ము నొల్లనివారి దయలేనివారి | నిమ్మపీ వధియింతు రిమ్ముహోమునులు, » 

అని చెన్సీ యజుడేగా నాత్మీయపురికిం | జనిరి దివ్యులు యఖాస్థానంబునకును, 

ఈకథ మునులజే చేవింటి దొల్లి | నీకు జెప్పితి నేయ , నీవును నింక 

నయ్యాది మునులతో నాగ్రహాంబుడిగి | నెయ్యంబు వాటింపు నేరడ్తైన నీవు, 

మునులు సీకీబుద్ధి మును చెప్పినారు. | వినం జెప్పె. బలుమాటు విదురుండు బుద్ధి, 

కొం తేయులును మీరు గలిసివర్తింపుం | జెంతయు హితమిది యెల్ల వారలకు, 

కశ్రయింపుము కృష్ణు నతనిం గౌంతేయు | లాశ్రయించియె కాది ! యధికులై రాజి, 
ననిన దుర్యోధనుం డామాట లెల్ల | వినియును వినమిగావించెం గావునను 

మాకేల నీతులు | మాశేలబుద్ధి! | చేకొని యోర్తుకే చేటుపాటునకు | 

)ను మిట్లు శిబిర్యప్రవేశంబు చేసి | ునులు శాం తేయులు? గారవో త్తములు 

)౦ద్రించుచో రాత్రి నీ పెద్దకొడుకు | విదుమాధరులు సేవించు నేవందు 

గాలనట్ట మసవ్యామని నూనుమనియె | గాలికువూరు. డక్కడం బుట్టుననుచు, 



ఖీవుపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము జం 

వంచనుదినన యుద్ధము 

నన్నద్ధ్యులై ఏరును వారు | 1ఆగుబ్బతిలంగందూర్యములు ఘోమింప 

| దాశినభూళి మిహిరునిం గప్ప | నన్ని దిక్కులుంగప్ప న్యస్ర్రుదీధితులు 

ల శేపాహి యల్లల నాడ | చేర్పులు పతులతో నెజపుచు నడచి 

జొచ్చినచోటం గారవులపుడు | బలముల మకరికాభానంబు పౌంజు 

ప జేగమార్గమునం "బాండవులు | భావింపం దమనేనం బన్ని , రందునకు 

> హా శీమనేనుండు నిలిచె, | సరి ముఖంబయ్యె ధృష్టద్యుమ్ను: డెలమి ; 

ైరందు శిఖండి సాత్యకులు , 1 చెన్నుగా పీపయ్యె జిన్లుని ఫొడుకు , 

3 మెడయయ్యె, వామపశ్షతకు | డాసె మత్స్యోవుఃడు , నెట్టన (ద్రుపదుండు 

యులందు దశ్లీఇపకుమైరి , | వైళొని యుగనుయ్యెః గాళ్ళీరుంయందు: , 

) కవలు సాదద్యయంబునకు | నొనరిరి (ప్రాపదేయులు వీజుందునకుం , 

టియోభధులు ధర్మనందనుండు | నొక్కట నిగిడి ర య్యుభయ పార్ణ్యనముల, 

వాంబు లిట్లు మహళోత్సాతజనన | చాహుళ్యములు గాగ బన్ని యిత్వాగుం 

డీ శరవహ్ని దందహ్యామాన | బల భంజనో ద్యాన వాటికా (పొఢిం (ఫీ 

*౫ నన్యోన్య భూరిరక్తాఘు | పారిన్సవచ్చత్ర బవాుప'కౌకముగ, 

ట్టి చుకరికా వ్య్యూహాంబు చొచ్చి | మగంటిమిం గిమ్మోరమర్ది యుప్ఫొంగీ 

కాభంగంబు మారుతి తొల్లి | (పళటనైఖరిం జేయు పగీదిమైం గలి 

్నవీనుతుం దొశి సరవిమైముంప | , we wos 0s 

బాణాగ్ని నమ్మారుతినూంద | మండింపం దొడణగినమాశత్ర నర్జునుడు 

ఎసుతు దాంకి చాపంబు నజికి | వంతుగా నురమున వాలమ్ము పజిపీ 

) నేనలనెల్ల నాహత(ప్రహాత | హతముగాం గలంచుచో, నత డొండువింట 

త్రుములు దొడి దివ్యులు చెదర | సద్య సాచిశరీరసంధులు (గువ్వ 

డట్టి చాపంబు నడిమికి నజీకి | శితశరంబుల భీష్మం జింపం జొచ్చుటయు 

"రుల గదిసి యిట్లనుం గౌరవుండు , | * సీవేవ నీశేవ నేంయగా శెపుడు 

పొలార్చిదు పొండునందనుల, | ఇట్టియు పేతు నీ శేన్నండు నూను ? 

గుబ్బలగుచు (మూ) 



౬కి ద్విపద భార తనము 

వలెనన్న6 (దిజగమ్ము వాలన్నుు మొనను | నిలుపుదు రఘుపతి నిలివీన టీ 

వండనాథుని బాణతతులం గై కొనక 1 శెండం జొచ్చ బలంబు జిష్టుండు వాంటెః 

6ప్పరికించుట యుచిత మే ) యనిన | నప్పలుకుల నొచ్చి యాచార్యుం డనియె | 

| వినం జాటనా! నీకు వినవైతిగాక, 

| దవిలినంత జలంబు దవిలినశ్లుము 

“కినిసీ గాం కేయుల గెలువ రాకునికి 

పవి సము(ద్రములోన బుజ్జవైనంగ 6 

హావోత నైనంత మాశ్రంబు పెనంగీ | చూచెద మామింద శుభ మోశ్వ రాజ్ఞ, ’ 

)ని మొనగడచి ద్రోణాభాక్యండడరం 1 గని పాష్టుసేస లక్కా.శకకుం గాక 

)యచో, సాత్యకి వెబివకుం డనుచుం | దాం గడంగి శితాస్త్రుతతి (ోణుమోంద 

భాద్రపడాంబుద (ప్రకట వరముల | యు(దేక భంగి నేయుచు విల్లు దునును 
గుచు వేజూక వంట నారాచశతీము | తెగకు చెచ్చి గురుండు తెగకు నాకనుచు 

| నేయు నేయ భుజంబులు నుదురు; | బీనవత్షుముం గంరోబిల ముచ్చిపోయి 

గాలంబొచ్చుటయు, వాతూలనందనుఃడు | గాలివేగంబునం గదియంగ వచ్చి 

కోలు. గుంభద్రోణ దుర్వార ఘోర | వొణజూలముల నొంపలం జూచి యలి? 

"ంశీయ శల్యు లా కలశజాతునకు | సంగదం దోడ్చడి యనిలజుమోాందం 

డకాండాఖండ శతములు పజిప్కు | గాండీవిసుతులు నొక్కటం గృప్టసుతులు 

గ్రకాండముల నయ్య్యూధులం బొదివీ | నిగ్రహించిరి తమచేర్సులు మెజుసి 

మూడు సీయోధు లట్రిట్టుపడలం 1 బట్టిన ముష్టి. జాపంబు గక్టిల్ల 

'గేయు. దొశి శిఖండి యు శ్పాత్ | భంగి నేయ, నతండు బవరంబు మాని 

కంతీతోడి రణంబు పాడియే యనుచు. | బొడపువ్వు గన్నట్లు బోరనం దొలంి 
యినం, గురురాజు బుద్ధిలో వగచి | యాయెడం 'దెజువీకి ననున్రుగా నపుడు 

వార్యుం బురికొల్ప, నతం డత్రువిద్య | ఖేచరతతిమెచ్చం గినిసి యాతనిని 

యు ; చేసినతూపు లితండు ఖండీంపు, | నేయు సెండియుం దూపు , లితండు ఖండించు 

)లువిద్య నితనితో ఏడాడలేక | తొలగ నింతియకాక (దుపదజునందు 
కప్పు గాంగేయు? జెన్నినాం!” డనుచు | నీతీకోవిదులాడ నిగిడి శిఖండి 

కుం దూపులం గప్ప, (ద్రోణుండు నతని | (పాణంబునకు నల్లి పాజనాతమ్మూ 

ధాసరాంబుద, (మా) 



ఛీమ్ముపర్వము ; తృతీయాంశ్యాసము ౬ 

ముమొజనాటి మూ ర్చామగ్నుంజేయం | గొనిపోయి రథ-చోదకుందు వానిరథము 

త్తం గాంతేయు లాగ్రభావ్య(గ । చిత్శుశై కవియ, సీసేఎలుం గవియ 

దడి క య్యంబు శంఖ నిస్సాణ | దుందుభి పటహోది తూర్య ఘోవమముల 

భయంకరము య్యె నాహశ్యప్రహత | చతుర సైనిక శృ వ్ర్రసంఛానరూఢి, 

సల తాధ్యనులు గర్జాలీల గాల | రాలెదు ఏరక్షధారలు నృష్టి గాల 

స ఖడ్గరోచులు విద్యుతుల్ గాలం 1 బొనలు ధ రాధూళిపోల మేఘుమును, 

౨వణుం జంపిన రణభూమి పోలి | చేవంక బాహువు లేవంకం దలణు 

కనెడ నెండిపోయిన (దాతపొదల | బెడంగు న దీపించు (వేగుకుప్పలును 

'౮స ముత్యాలచిప్పలు నోళ్లు విచ్చు | కరణి నోళ్లను విచ్చు భునముఖంబులున్కు 

డ్పున విజిగిన కదళీవనంబు | ఇాడ్సున ధరజాలి చదియు పెన్షొడలు 

ుండుకొన్న రణంబు మృుత్యుంజయోగ 1 కొండ వాడంబర స్థలము చానయ్యె, 

శివో భీహ్ముండు ననిలనందనుయ | నిట్టడి (ప్రముఖు లై(1) యిరువంక నిగిడి 

టునశెక్కు వోం బొడివి నీసుతులు | కోటికాల్బంట్లతో 'ఘోటకద్విరద 

షతో సామంతలత్షుతో భీము | నశ్నీణగతి. చాశి యూజి నిశ్శంకం 

పుల సురియల గదలం గుంతములం | నత్తళంబుల ఖేటకాస్ర్రుళ్న స్త్ర యులం 

పను మొగిళులు గప్పిన నగము 1 చొప్పున భీము. జాచోదకు నోర్చి 

కయును దాను నక్క.దుపుల కుజుకం | జెదరి యమూర్సి వీక్షీంపను వెజచి 

ల పై లుడ్డం గాకోలకులంబు | పోలిక బటివ, భూభుజుండు పోనిక 

ధార యవన (తిగర్హ సౌపీర | సింధు కాళింగాది నేంలం గూర్చి 

ని వికర్ణ దుశ్శాసన (ప్రముఖ | సకిల నహోఫీర సాంగళ్వ్యమునయ 

ఎచి పనిచినం జెదరక యొక్క | పొనని పార్థులపై నాజిసేయ, 

దన్ని యదల్చి వివ్వచ్చుం డార్యం | బన్ని చేది కవాశ పాంచాల ముఖ్య 

'ములతో మై న్యపతి కురురాజు | బలములనైై నెక్కి పటిపి భాణముల, 

రటు గులపులై నచ్చిన నల్లి 1 వీకులు వించానువించు లన్వాగు 

శిరాజు నెదిర్చి కడునొప్పు సుర | కౌశలంబు సమంబుళాం లోం రథివ ! 

దంత, (మూ) 



ర డ్యిపద భారతీ ను 

ద్వంద్వ యుద్ధము 

త జయ(ద్రథుం డనిలనందనుని, | అంత వీకర్థాఖ్యుం జా సవాటేవు, 

తీ చ్మితనేననామకుండు శిఖండి, | నెటి విరాటనుతుండు నీ య్యగసుతుని, 

నరార నకులుండు శ్రెగర్హవిభున్మి | విను వేకితోనుండు వినుసోదరుని, 

డిసూనుంప ధృష్టశేతు నుమిత్రు | మైడింబుండును గూడి యధికయత్న మున 

ఏపడం చాణీరి సాళ్యకేకయులు | వరుస నేమనిచెప్ప వారిస త్త్యములు ! 

ప్పుడు ధృష్టద్యుమ్ను జాచార్యుండాం ; | గృపుందాతె యమసూతి ; శ్రీడి భీష్ముని 
*కైను, ద్వంద్యయుద్ధం బిట్లు మజయం | చాలక నేనలుెండుం దనులోనం చామ. 

ఘట్టనంబుల జనియించి వహ్నీ | మరలించె మధ్యాహ్న మా ర్తాండరుచుల, 

ములు తాశీన రయమునం గరులు | పృథివి బొమ్మ సరము ల్ల బిరబిరం దిరుగు, 

రదంబు లొండొండ దివియుచో రథము | లురవడి విజీగి యుష్థోర్విలోం జెదరు. 

రి ఖుర నివాతి (వ్రయ్యలువాటీ చెదరి | ధరణి చేర్పడవు పదాతివర్లములు, 

లుబంట్ల (ప్రచండ శాండవర్ష ముల | గీలాలముయములై గడయు గుజ్జములుం 

గిన సంగరాంగణము దివ్యులకు | ఫలియించె ననిమివభావ మోాశ్నింపం 

పడు భీముని యాహవ(్రముము | చెప్ప నాశ్చర్యమై 'నేనం గారింపం 

మల్లి భీము డాగంధవాహాజుని | గరళ పావక శిఖా కారబాణముల 

ము శిరంబు బావులు విదారింపం | గరువలి నుతుండును గద వడి నేయః 

చి సొత్యకి యెడసొచ్చి యాభీస్ల్లు | జే చక్రమయ బౌణవితతి నొప్పింప 

౯ డట్టితూపుల నాతని నొంచి | శితశరంబున సూతుశిరము (ద్రుంచుటయుం 

చావరేగా సతుశ్ బరువైన యట్లు |! హితుండుసారథి చావనిటం చేరివారులు 
మెత్తుకొనిపోయె గధికయత్నీములు | వృథచేసి యితే రాశ్వవితతి ఘోొప్రీంప, 

ట్టుః డడ్డము రండు బలువిడి గూడ | ముట్టు ” డంచు బలంబు మోహారింపంగ 

సకి విన్ననై జడీయుట చూచి | సత్య ఇాంతనవుండు కాంతననుండు 

)క్ గాంగేయు. డింతయు సరకు | సేయక తొలగి త ల్సేన జెండాడం 

గొని విరటుండు కడుకోపమె త్సీ | యనిమిహనదిసూను నదలించి తాంశి 
ఎట్టిముఖాకార నూర్షణసమితి | మత్స్య గంధీళుకుమూరుని నొంపం 

ఎముతులు, (మో) 



శవ శ్రపర్వము , తృతీయాశ్వాసము జ 

బులి కోలలేసినపోల్కి నాధీమః | డలుక "రెట్టించి మత్చ్యాధికుమేన 

నవ విశిఖంబులు నాటి నారాచ | నవతిం చేరును విల్లు నడిమికి నటికి 
పాదఇారు నొనర్పం బార్భు డన్ధెనకు | నాదట నిగుడుచో నర్జమార్ల మున 
గురుసూతి యడ్డమై “ కుంతిజ్క పోకు | శరవిద్య నాతోడం జర్చింతుగాక, 
వూర్వమత్సర మిటం బొమ్మునం బోదు | గర్వివై తొలలక కవియుదు గాక,” 

అని ఘోరశరవృష్టి నర్జును. బొదువం | గినుక నాతని విల్లు [క్రీడిదున్నాడి 
కోడొక కేల విజ్ఞడుగావింప | నోడళ గురుపుతుం డొండొకవింట 
నిజవీడుగులంబోలు నిష్థు ర్మాస్త్రములు | వటుప్కీ కృష్ణుని మేన ఫల్లునుమేన 

వునిశి త న్ర్రంబులు చొనుపు నర్జునుండు | కనుగొని నవ్వి యల్కారు గాల్యుదవ్ని 

ఛరునూతి సంధించుకొనిన ఛాపంబు | కరచ్మక్రమున "రెండుగా సంహరించి 

మొడ లెల్ల నోడుగా న్యగబాణములు | వడినేసి యంతం గవ్వడి కృపదలంచి 

మకట (బ్రాహ్మణు నొంపనైన చేమనుచు | సుకృతి వాసవి యొండు-చోటికి మర 

గాంధార సేనతో గలహించుచోట్క | బంధురోక్పాహు(క్రే పావని యచట 
ఏమ్ముపై నురుకోపభీవ్సు కడై. యపుడు | గ్రీష్మార్కు. మొగిలడ్డగించు చందమున 

నిరత చూపుచో చేవ, సీనుతుడు | మారుతసుతునివై మార్లణావళులు 
ఎగిడింప మగిడించు , నృపతి "వెండియును | నిగిడింప మగిడించు నృప్క కీచకారి, 

ఈభంగి సఇగామ మిరువురు నడప | శోభితతనులతాళూరులం జూచి, 

కగపుట్టి తమలోన వారికి వారు. | “జ౫చేక సౌభాగ్య సదను లిర్యురును, 

3౦భిశేయునిలోభ మకట |! ఏరికిని | ముంబరంబుగ రణంబునం బోరనలాసి, 

ముద్ధోర్వి నొకనిచే నొకం డీల్లుం గాని ! బద్ధ వైరుల శీ ((బదుకంగం దెరున్ర ! 

కడిందు రాజు వేజొకండు దై. శ్యారి, | యొక(డిందు గుజుతై న యుర్వరవాండు, 

)నుకొని ; రంత సర్బాంకునిగావన | ననిమిషనదిసూనుం డనుజద్వయమును 

చ్చి వాయుజుమోంద వాలంపవాన | విచ్చలవిడి గుప్ప పీశ్షించి యపుడు 

కొభదుం డెడసొచ్చి శాశాతిశాత | భూభయంశరచాణములు కోటిసంఖ్య 

;డరించి యందొక్క యరుజుని రథము | పడగతోఖండించి బాణ త్రయమున 

ఎరుమిడ్ర, నిన్నేల పోనిత్తుననుచు | నురయు నోనేసిన నొజలి మూర్చిన్లె 

౫త నేనుని విల్లు ఛేగించి యింద్ర | పౌత్రుడు వాలమ్ము పజవీ బిట్లార్చ 



జజ ద్భివద భారతము 

సురనదీనూను వత్షోభిధియంగు. | శరపంచకము నాటి చాల నొప్పించి 

సారథిం జంపి యశ్వమఖ జెడాడ | నారథికుడు వేగ నన్ని యుంగూర్చి 

లయశాల శూలి లీలా విభవముగ | నయుత వయుత నియు తాపారసంఖ్య 

శరములేయంగ. (బతి శరము లాక్టునియుం | బరలణించి రారాజుపై తేరు పజప 

అభిమన్యు లక్ష్మణ కుమారుల ద్వంద్వయుద్ధము 

నుతగతి శుభలతణుండు లత్మణుంు | హాతవైరి సీపొతుం డభివున్యుం డాశీ 

తరముల మేను జర్ణరితేంబు సేయ | హరి మేనయల్లుం డుగాకారుం డగుచు 

నారు నారాచంబు లతీని నవమునం | దూజంగ 'నేసి శేతున్ర విల్లు ధునిమి 

రథ రథ్యములం |ద్రుంప, రాగాజుకొడుకు | సృథివికి లంఘీంచి నీరంబు చెడక 

శక్తి బాహోక క్షి సమకూర నైవ | ముక్తాభురిత్ బాణముల నది త్రుంచి 

యము లంతంతకు నగ్గలంజీయ 1 నిమ్మాడ్కి.€ గాదని యెజియి యాకృపు(డు 

జమునిముందజు( బడ్డ జంతువు నొక్క_ | (పమథుం జెత్తినభాతి బాలుని నెత్తి 
డ్ శాలి జాని 

తనతేరిప్పై నిడి తద వేగమునం 1 జనిన్క భీమ్ముండు కోపసంభమమునను 

గాం తేయనేనపై. గడల నిస్సార | కాంతారమున నగ్ని గవియుచందమున 

శరనహ్ని దొరంొని సంహరింపలను | హరిసోదరుం డాగపహాభీలుం డగుచు 

శేనలతో భీమం జీరికిం నొనక | భూనభోంతరము తూపుల రాశిగా 

ధర యట్టి ముట్టడం దలణెకిభంగి 1 నురు రజోరూపమై యుడువీధి. (బాశ 

మనసై న్యముల మారిమనంగి గాంగేయు | తీనున్రశ భీకరా్త్రము లారు నాట 

భూరిశ్రవనుం డల్లి పూర్వవై రయున 1 నా రథికునిం దాశి యలు/ఏ లన్ని యురు 

ఖండించి తనువునం గాండద్గయంబు | చండిము నాటింపం జలియింప కతండు 

పుట్టత్రవ్వి ఫణీంద్రుం బుట్టించునట్లు | గుట్టుతో నొడలం (భేవులు (శెళ్లవేసి 
ధనువు ఖండింప నాతండు నొండుధనువు | గొని కృష్ణ సోదరుం గని కాడనేసి 

సారథి దునున్కు నశ్వములకుం చానె | సారథిమై నేత్రసరణి కొపార 
చాయ మేనెల్ల రక్కమున గెంపార | సాయక శతసవ్య్నాసములేసి యార్వ 
నోరి నీశేీలరా! యుద్ధ మిట్లనుచు | నారాచ మొకటి నాటిన వడిం 



భీవపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము క 

'దిమ్మువట్టి యశ్త్రము చేయివదల | బలువిడి సాత్యకి బలములు కడంగి 

రుద తృకుసూరుం జుట్టుముట్టుటయు 1 నా మహానేన మహానేననిభుండు 

నుకొని రెండును మూండును నాల్లు | తునుకలై పడం బెక్షతూపులు పజపి 

మొన లానంద నిభృతుశై యార్వ | సోమద త్తనుతుండు శూరత నెజిప, 

సోదరుని సూను లాణ్నేయ ముఖ్యు | లరయం బదుండ్రు గర్వాంధుై యపుడ 

'రిశవసు తేరు పొదివి యిట్లనిరి : | “ చారుణ్యాన్రుముల మాళండ్రి నొక్ఫించి 
ముల దునుకలై పడనేసి నీవు | నలికేగి వాలుచున్నాండవు మిగుల, 

గాటి నీతోడ నేము మాలోన | నొక్కని నియమించి యొసంగెద మనికి, 

గండు గావలె ? చేరికొ,” మనిన | నవ్రుగయ నతం, * డిట్టి నగుబాటు గలదె! 

దజుం గూడి రం డటుగాని రణము | పొందు గా” దని గరపూర్వకంబునను 

వృష్టి ముంచుచో జడియక పదురు | నరిరాజు శరవృష్టి నంకిలిచేసి 

9 ఖండింప నవ్విభుండు వేజొక్క 1 విల్లు గైకొని వృష్మివీరుల విండ్లు 

యునొక్కూట6 (ద్రుంచి పదురకంరములు | పదియును బలియిచ్చె( బదిదిక్కులకును, 

'రశవసుం డిట్లు ఫృత్రులం దునుము | భూరిశోకము కోపమును బెనంగొనగ ..' 

ంతుప్పై సాత్యకి వెసం బేరుపజుపి | గముగమ గాలునాశట భంగమైన 

లసర్బంబున గతి మండు తూపు | లాలీఢతరపాదు.డై. యంకం బజిపం 

పవంళజుండు నట్టికోలలు పటిపి | యిరుసులతోడ. బే కలం గూలనేయ 

(డును నతీని'తే రాభంగి నజికి | వితత్మొస్ర్రముల జోడువిల్లును నబుక్క 

వైచి సీజ్ఞాతి యాతనిజోడు | వెన విల్లు. దున్ని యుర్వికి డిగ్గ నుజికి 

గొని వజ తేరం గడల సాత్యకియు | గదగొని యతిశీఘగతి నుర్వి కుటికి 
వ భీము లీగతి జారుణముగం | జేరి జేయుదురని చెప్పినయట్లు 
నచారమును సంపాదించి కవియ | యాదవుం బట్టించి యవిలనందనుండు 

మద త్తజుని సీసుతుఃడు పట్టించి | యేమటజక రథంబు లెక్కించుకొనిరి, 

ఏటి కపరాళ్తామయ్యె నక్సైన | నిష్పాదాయ మొగిళ్లు నిగుడకమున్న 

ములు తవు బౌహుబలములు వదలి | తొలంలసనో యొకసన్న దోలెద ననుచు 

కట్టుకొని పార్టుం డరిసేన చేయ? | గురుపతి యా “నికొడుకు కన్నెఅింి 

శేరి పోర నమ్మిన యిర్యేను | వేల తేరులనారి వెసం బురిథొల్స(, 



థు ద్విపద భారతము 

గామించి లేంబూరి గనుంగొన్న బసనం | జేవాడ్కి- వది బొంగు నితం డట్లు 

శరవేన రథ వేగ సన్ననోవేగ | కరవేగయులు బేవగణమను శీ రంపం 

దునుకలు తుమురును ధూళిపటంబు | నొనరించి యానేన నువ్వెళ్తుగొనంగ 

నిది రథ మిది రథ్య మోళీండు రథికుః | డిడి యిట్టే దని నిర్ణయంప 'ేర్పజుప 

నసమ గాక కృతొంతు వంటపా లనగ | వనుధ చూపట్టంవో వనజాస్తుం డంత 

శ్వీతవాహన 2ళ్షృత్ర నేనాంగరక్క ! ధాతు ధభారాసిక్షతన డును బోలె 

నరుణత్యే మేర్పడి యస్తా(ది'వ్రాలం | దరునీడములం బక్షీతతులును వాలం 

గలకజుం గదిసి గంగానూతి పలికి: | “ ఒలములం *గివిపింపం నాడి యింతటను 

ఇట్టి సంధ్యా వేళ నిండ్లకుం బోక | మెట్టు నూన చేర్చు సీరణ(శ్రాంతి |” 

అని వ్యేతకరులచే నాత్మీయబలము | ననిమిషనదిసూనుం డర్థ్శి మరల్బం 

దారు నవ్విధమున దళములం (దిప్పి |! చేరి రంత నివేశనీమం బాండవులు, 

నాంటితో గై దుదినంబుల రణము | వాటమై నర్హింప నారును వీరు 

నారాత్రి వివిధ విద్యావినోదములం | జారుభోజనమాల్వ చందనాదులను 

నారీ కుచాలింగన నినోదములను | జూరు సౌఖ్య విభూతి సలిపీ గెంతయును. 

అని సంజయుండు చెప్పి నాంబికేయునకు | నని ముని జన మేజయశ్షి తిపతికిం 

జెప్పిన నారాజు చెలగి యమ్వ్మాంద | నెస్పాటం గథ చ్లా ఇెజీగింపు, '” మని 

బొలుపొంద న య్యూధ్యపురవరాధీశ 1 1 వలనొప్పంగా మాల్యవంత (పవేళ | 

దక్షీణసింధు బంధన ! జగద్రక్ష ! | పశ్నీంద్రవాహన | పదవ తాకు | 

భునన మోహానరూప 1! భూర్యపతొప ! | భవబంధన సకోప్క (బవ్మూస్వరూపవ 

అనవరతంబు నిన్నంళరంగమున | వినుతింతు రఘురాను | విభవసు.తొమ ! 

ఇది సదాశివభ క్ష హీతీగుణాస క్ష | సదయ స్వరూప కాశ్యపగే త్రదీప 

స్తుతిపొత్ర వల్లభసూరి సత్వ శ్ర) | మతిమద్విభేయ తిమ్ముయ నామభేయ 

రచిత మై ఫీవ్ళ పర్వమున నాశ్యాస | ముచి కొర్భయుకేముగా నొప్పె మూండవ!ి 

1. కృతి 2, దిరిగింప (మూ), ల 



చతుర్థాశ్వాసము 

—H EH 

పరంధామ భాసిత వుణ్బానామ్క |! అపదామపహార్శ, యఖలైక భర్త 

క్రి ముక్షి(తాత్క భువన విఖ్యాత, 1 కృలోకశరణ్య, gee | 

'థారు మణీయు సంయమి చెప్పందొడలౌ | సవినయ స్ఫూర్తి కా జన మేజయునకు, 

వంచను దివన యుద్ధ (కనుము 

గతి వేగించి యమ్మహాభరత | వీరులు సంధ్యాది విధు లెల్లం దీర్చి 

నికి నడచుచో గాండీవి యచటం | బలిశె ధృష్టద్యుమ్ను( ఛార్థివ్రుండలర ; 

వననేన( బన్నువూ మకరికావ్య్యూవా 1 మనిమిే.౦దద్రునిళై న నాశ్చర్యముగను, 

గ్పేట నెవ్యాని నిగవతె తని | నచ్చోట నిడుము నీ కనువై నయట్లు, ” 

1 చారుడు తాను నామైన్యవిభుఃడు | ఘన మకరీ మస్తక స్థాన ముక్కా 

ప శేత్రస్థాన కలితులం జేసి | పవనజుం దుండంబుపట్టున నిలిప్కి 

"డక (్రాపబేయులం వార్టుసుతుని | 'హైడింబు నలకపోలాక్ళతి నిలిన, 
నేయ సహీతు(డ్రై శనున నందనునిం | బూని కంఠాకృతిం బొలుపుగా నిలిపి 

న్న చో, మనవారు నురుచతురంగ | సన్న ద్ధ్యాలె వచ్చి సమర స్థలమున ' 

నేన నర్గచంద్ర వ్యూహముగను | సమకట్టి రది చెప్పశక్యమే నాకు! 

కాగా వ్యూహ మోళ్వరు జటాజూట | మెక్కంగ నర్హ్యమై యింపారే నధిప || 

పాడు బిట్టార్చి యతిఘోరక ధూళి 1 యుప్పతిల్లలం చాలకి నుభయ్యసై స్యములు, 

కు పట్టు ఫొరిగొను పోసీకు పొడువు |! మడు (వేయుమనుమాట లఖిలంబు నిండె, 

లదిక్కు ల నస్టిశల్యకపాల | శక్రటాంగ ములు (టెవ్వచప్పుళ్లు సెనగ, 

రతర శస్తాస్రుఘట్టన చెసగి | యనలకణంబు లాహవభూోమి నిండ 

రాడం దొడంగి రప్పుడు డివినుండి | వారక చూడం వచ్చినయట్టి 

క కిన్న రోరగ గరుడ గంధర్వ | ముసి స్థ సాధ్యుల మూశిలు బెదర 

ఏ లిందు సందును గలయోధులపుకు | అని చేసి రాఘోర మలవియీ చూడ, 

భక్తా (మా) 



రేం ద్విపద భార తము 

భీముండు దుర్యోధనుని మూలబలము నుక్క_డయట 

ఆవేళ నీనేన నట్టిట్టు గలంచు | పావనివై నల్లి పన్న గధ్వజుండు 

తన సూూలబలము నంతయు. జూచి వారు | వినయండానెలుగౌత్తి వేశ్వేల వలి 

పనిచిన, వారు నార్భటములతోడ | ననిలజుకై బడుండని చేయి వీచి 

దంతి రథాళ్య పదాతి లక్షలను | ఎంథయుం బొంగారి యిలకు (వేం గగచు 

జలదకులంబెల్ల సమకాలరేఖ 1 జలజా స్తు బొదివిన చందంబు తోంపం 
జుట్టుముట్టిను వాయుసుతుండు కోపమున | నిట్టిచో రథము నాికేలయటంచు 

నూతునిం బల్కె , “ వికోక, నారథము | వాతప్పకిట కేను వచ్చునందాశ 
నిచ్చోట నిడుకొని యీవుండు.” మనుచు | నచ్చుగా గదగొని యవనికి దాంటి 

వాసి యేనుగుల కుంభముల తుండంబు | లూసీ కొచ్బులు ఏపులువ్వెత్తు చే! 

కదిసి లేరులం దురంగములం జశ్రములం | దుది రథికుల సారథుల 'నేలం గలిపి 

కడంగి కుమారనర్గము పాజుం బాజుం | జెడమరించి హరించె బిరుదు"బక్కె_.ముల 

గదవై చు నది యోధకంరంబులెల్లం | గుదియనివెస నూచకోంతగాం బాటు. 
అక్కడం దాందోయు నడితిరుగవై చుం | దక్కటి యోధుల తలలిట్లు దునియ. 

ఈభంగిం దనమూ రి యిరువంకం దోయ | కినీభటాళి గదోగనివాతి నడంగ 
ఛీముండు లయకాలభీము.తై యుండి 1 యీ మాడ్కి. బోరుచో, నెజుంగమిం 

యూరక గుండియ లూటాడి నట్టి | కారణంబున వారి ఘన సైన్యవిభుండు 

ఆచార్యుతో డి కయ్యంబు చాలించి | వేచని వాయుజు వెదకుచో నతండం 

"లేరపై లేకున్న దీనుండై యతడు | సారథిం గదిసి “* ఈాసఖుడ, నిన్నాక( 
యడిగెదం జెప్పవే! యనిలజు. జెందు | నడ? మాన్సగదయ్య నాతీల్లడం 
శృత్రునుధ్యను మిది సాహసి మొదల | నేతోవం బోయెనో యిట నిన్ను విడిచి 
అనిన విశోకుం డిట్లనె సైన్యపతికి, | * వినుము వైరులు వెల్లివిరిసిన ట్లపుడు 
చుట్టుముట్టిన గదాశోభీతుండగుచు | నిట్టివో నన్నిడి యీతా నొక్కంయను ” 
అని భీముండేయిన యాత్రోవభూపం 1 దనరథం బతండందుం దజీమించునపుడు 
ఒజులిన "లేరులు కుర్యరమిండ | నజవటై న గజావయవములు 
మెదిగీన హయములు మేనిల (బ్రుంగి | తుదమొదల్ బెలియని దోరలును గల 

వే అత్నోతమల, 2, కెక్ళడిదియనుచు. 8, నిజ (మూ) 



భీవ్ముపర్యను , చతుస్ధా శ్వాసము 

నాలిన పడగలు వడి రక్తనదులం | ేలెప డోక్కలుం గరతీవులాడు 

శేరి గజ్జములున్వై ధీరుండు క్రీచ | శారి నోయిన తోవ యతి ఘోరమగుచు 
ఛాసిల్ల నాచొప్పుపట్టి సై న్యేశు | జాసమి రాత్మజు నవ్చోటం గాంచ్చి 

“ పాదచారంబునం బరులపై నొంటి | జే దోడు నా దోడు చీరళ యిట్లు 
వతెంతురయ్య ! మేమెల్నంటికింక ! | నీతోడు మాశెల్ల నిశోడె గలది, 
ఇట్టిచో నిడి యేను నేతెంచినాండం, | గొట్టి వేకువుగాక కురుసేన” ననిన 
నతండు సంతీోవించ్చి * యివునురా సైన్య | పతివి గాందగుదునవు పొండవులక 

శారవయోధుల ఖండించుకొనుచు | సీరీతి వచ్చితి నిది చేడ్క-నాకు. 

సీను వచ్చినరాక శేను మెచ్చితిని, | నీవంటి హితకారి నేర్చునే గలుగ | 
పన్ని పట్టుక కురుసతి ఏండె వచ్చి | యున్నాండు కొందమూ యొక దెబ్బ వీ! 
డప్సీ జనించెం బుట్టదుగాని యుదక, | మిప్పు ణెక్కడిదావా మిందురు” మ్మ 

గారవవిభునిపైం గదియుచో, నధిపుం | జారథికులమిోంద నధిక పీకులను 
దమ్ముల ననుప మొత్తమ్ములై వారు | హుమ్ముని కడలి వాయుజు సైన్యవి 
బొదివి యేయంగు వాయుపుత్రుండా బలము | గదం జెదరం షో వేయం గడింది సైన 
'వెసం (బబమోహనమను విశిఖమాచార్యుం | డొోసంగినయది మం్మత్రయు క్షి సం 

సకల శాత్రవుల లవ్ష్యము చేసి యేయం | జకితమైనట్టి య న్ర్ర ప్రభావమున 
(క్రైమి పెట్టం 'బౌరవశళ్యంబునొంది | యా మంది శాసకై నేలవాలె, 

వాలిన నూజట వాయుపుత్రునకు | నాలోన సిద్ధించె, నాసమోపమునం 

గై.రవకువలయ కమల కల్టార | సౌంభగంఫీం జలమైన మడు 

చొచ్చి నల్లడల పీచుల గాలి విసరం | జిచ్చెర ఉలబు దోసేట బట్టి పట్టి 

ఒండి బండెకుకూడు పశ్చైడు కడుపు | నిండం బౌనయు చేసి నిజకృవ్ల నార్చి 
పరితుస్టుండ్రై సైన్యపతిం గాడ వచ్చి 1 యురుతర నిశ్వాస మొనరించుచోట, 

వెసం దన సన్నిధి విడిచి సై న్యశుం | డుసుణగుట కాభార్యుం డొక్కింత రోీ 
దువదు నయ్యెడం గాంచి తొంటినైరమున | విపులనై ఖరి. బోరి విజిచి పో 

మటసీ ధృష్టద్యుమ్నుమిోంది రోపము*6 | దజీమి యాతని రణోర్యరం జేర 
బలము ప్రమోహన బౌణంబు వోహిమ | నిల (వ్రాలియుండుట మూశ్షీంచి 

1 గ్రేయు కళది, 2 జలనమై (మూ) 



౭ ద్భిపద భారతము 

చానికిం 1 బజ్ఞాఖ్య బొణ వానధయు | గాన (ప్రయోగించి (గక్కునం చెలిపీ 

యా వాహినులుం దాను నట (దుపదజులి. | బావనిం దాణి నిర్భర చాణవ్భన్థి 

ముంచినం (బతిబాణకు ల గజాహతుల | మించరి నొప్పింప్క మెండు కీ జిం 

కురుకుమారుల గుంపు కుగునేన గుంపు ! నిరువురిపై నెక్కె. నెట్లొకో యనుచు 

'జెగి ధర్శజుడు (డాపబేయులం గనల | నొగి యుథామిన్యుని నుత్త మోజుని, 

ేకయులను ధృష్ట శేతుని జూచి 1 “ జోక సవాస్ర వాజులం గూడి మోరు 

నరసూతి (ప్రాపున నడచి స్రైన్యపుని | గరువలిసుతుం గాచు క్రమ మెన్న వలల 

గురుండుసామాన్యుండే! కురుకు గూరకులు | దొరయు ఒల్పు లె! మిరుతోడ్తోనచను 
అని పురికొల్స వా రనివార్యక్భ త్రీ | జని భీవమునేను ధృష్టద్యుమ్ను 6 గదిసి 

రామలవ్యణులకు రణ సహాయముగ |! నా మహాకవీపీరు లరిగిన మెరి, 

ఆవేళ (ద్రుపదజుం డనిలజుం బలికె, |“ నీవ్రుకాల్న డ నిట్లు నిండు కోల్తలను 

సంచరించుట గాదు చయ్యనం గేక | యాంచిత రథమెక్కు మనుచు నెక్కింశ 

ధృష్ణద్ను న్ను (డు | దోణుని పెం దలనడుట 
అలా స్ న్న్న రకా 

అప్పూడు మధ్యందినార్కుని రుచులం | గస్పెడు దివ్యమార్లణముల గురుడు 

కౌంతేయ సేనల గలయం జొచ్చుటయు. | గాంకేయసేనాని కడునల్లి వానిం 
(టతిశరంబులం (ద్రుంచి పదినారసముల | వాతి జొమ్మనొస్పింపు నతడు బిట్టల్లీ 
థనువ్రు దున్నాడి యాతని శరీరమున | సునిళి తొ్ర్రంబులు చొనుప, సేనాని 
'వేవేగ వేజతాక్క విల్లు సంధించి | డావాగ్ని కీలల దట్టించు నట్టి 
శరముల నాచాగ్యు సారథి నొంచి | యురు రథాశ్వయులలో నొకటి చంవీనను 
(గక్కున నొకనాజిం గట్టించి గురుడు | పెక్కు పాఅయ్ములు బిరుసుగాం దొడిగి 
చేనాని కార్ముక చ్చే దంబు వేసి | వాని యశ్వంబుల (వయ్యలు వావి 
జోడు శేతనమును జూర్జంబుచేసి | యూడక సారథి ననురుతో. బావి 
పాంబాల్క, పశుమని (ప్రళయాన్ని శిఖల 1 మించిన తూ పేయ, మిన్ను నేలయును 
'వేంచుచు నది వచ్చువేళ సత్తూపుం | బూంచి తుంచె నుభ్బదహుతు డివ్యలను, 
త్రుంచి శే శెడల్లిన (దుపదజుం దనము | కాంచన రథ మెక్కంగాం జేసి తొలం 
1 జ్ఞుశాస్యదళ యొౌసషధంబు, (మూ) 



శ్రీవ శ్రసర్యము ; చతు శ్థాశ్వానము 

1వీలిక లిక్సైన నిశర మ్వైన్యములు | మేలు వేయగు (ద్రోణు మెయికొన లేక 

వీగొం చొనని యెన్ని ప్రీకో క్తులాడి | యాల్ం నిలువక యా రోణుధీతి, 

“ అనిలజునకు నిప్పు డరదంబు లేదు; | తనపై నగును భాతి దశదిశలకున్ను 

ఇది వేళ నాం కని యిభరథకోటిం | గదిసి తా న్యుసండై. కారవేశ్యరుయ 
నిష్పుపై మశథ్నీ కానివహూంబు గఏీయు | చొప్పున బవమానసూ పనిం బొగివి 

యేయుచో, నతనికి నితలో రథయు | ధీయు క్షి సారథి శెచ్చిం, బెచ్చుటయుం 

బర్వ తాగము సింహపతి యెక్కినట్లు | పగి తెచ్చిన కేస పొనని యెక్కి. 

నెబిచిచ్చు తూఫు లనేకంబు లప్రుకు | పజనీ భూరంబుగా బలములం దజిమి 

కురుపతి నోనేయం గోవింది యతండు | నుసతర శారాచయుగళంబు వొజిగి 

బకనైరి నశంబు పగులనేయుటయు | బకవైగి భీశరాంబక దశకమున 

నురగశేతను మోము నురను నెళ్తుకులు | దొరంగ చేసిం దోశుతోడనె యకం 

పదిపదు లతిశితాంబకములు సజిపీ | యదనగుగసుండియ వత్స మా భజద్య యము 

ననుకు గెత్తుట నోలలాడ చేయుటయుం | గనులన నురురక్త కలితుంజ్రై యతండ 

కినిసి యా రాజుపై ఖేచకుల్ వొగడ | నునిశితా న్ర్రుంబులు చోనుపుచు నుండె, 

అంతలో నొకరథం బాయ త్తమైన | నెంతయు వెసనెక్కి యిట [దుపదజుండు 

కలశజుతో నల్లకల్లోలమైన 1 కలహము దొజుళొని కడంంగడువడిని 
దూపులేయ నితండు జునుమూజె నతని | చాపదండము జోడు శకుని శేతనము, 

అతం డెంగు విట దోణాచార్యద త్త | శితశరకోటిచేం జించెం దత్తనువు 

ఈరీతి. బోరుచో నిటం గుమారకులు | మారుతిం బస్టెకువుత మెన్ని వచ్చి 

యన్నకు మున్నాడి యటునిటు గదియం | గన్నె టింగ్ సుభ దగాదిలిసుతు(డు 

శేకయుిలును ధృష్ట శేతుండు (ద్రుపద | జాకుమారులు నిజాకుమారునకు 

సరి వచ్చి నీ ఫ్యాత్రసమితిప్తై నేయ | నజక వేభంగి వాయుజుయను గూడి 

శతీమిన నీదు నందనులు డెందయుల | నజీమిన భయముల నందంద పిచి 

వెంట బెట్టు బకారి ఏరుబేం దప్పి | బం టొకతెరువునై పొజిరి యకట |! 
పట్టిన గద కొక్క పబ్బంబు పెట్ట 1 సట్టుళొట్టితి బ్రహ్ము నాకు నీడయ్య. 

అనునంత నేనా సహాయు. రై నృసతి | యనిలజు. డాదిగా నచఛటి యోధులను 

1 సేం నిెట్లన 2 లను దుష్ట 8, యొండొక (మూ) 
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దలపడి యేయుచోం దపనమండలము | విలసిళ్లై నప రాష్టావేళ చూపట్టి 

అప్పుడు నృపునకు నవిలసూనసక 6 | జెప్ప నాశ్చర్యమై చెల్లె రణంబుం 

శరవృష్టియే కాని జనులచూక్కులకు | నిరువురం గానరా జేబు చెప్పెజిది ! 

తొరణిరి తునిసిరి తుమ్బురైరి తూలి | రిరువురు నన్నిమోసె నిందును నందు, 

పతికి దోడై యంతం బజ తెంచి రధిప్క | నుతగతిం జిత్ర సేరుడు వికర్ణుఆకును 

అయ్యిరువురం చాలే = భిమన్యు6 డపుడు | (వయ్య వివ నడంగ వార్మిస్తైన్యవ 

కర్ణ చెన్ను ద్ది వికర్లు? డన్నీల | వర్గు మేనల్లుని వక్షుంబు చాయం 

దూపులు పదువాబ్లు దూజ శేయుటయుం | గోపాంధుండ్రై పార్ధుకొడు కక్కు 

"తేరి గుజ్జంబులం (జైవ్య చేయుటయుం | చేరు డిగ్గి యతండు దివ్వ వేగమునం 

జిత నేన రథంబు జేర, జేరటయుం | జిత్రసేనుని దాతి జిన్టునందనులకు 

చీనలతో వానిం జెలి నొప్పింప, | భూనాథ, (డాపదిపుతు లవ్వేళ 

నురగశేతనుం డాశీ యురగాభిరావు | శరము శేసిరి మేను జర్జరితముగ, 

నీ కుమారుడు నేసె నిశితాస్ర్రవితతి | నా కృష్ణసుతులనై నమరులు వొగడ 

అత్రి గాంగేయుం డరిమైన్యజలధిం | జొత్తేర నష్టీరుం జూడను నోడి 
సింహపోతముం గన్న జింకలు వోలె | నంవాతి విచ్చి భూస్థలి దాటి పాజ, 

తరలిన సైనికుల నర్జునుండు నురలించుట 

నోడకుం డోడకుం డున్నాండ ననుచుం | (గ్రీడి యప్పుడు కవికేతువు. డానుం 
జబొడభూవి భీష్ముతోం బోరాజె, నప్పు | డెడ సొచ్చి నీసేన లిందజుం బొదువ 
నృపు నారిసేసయు నీనేనం బొదువ | నపుడు 'ఘోరంబయ్యె నన్యోన్యరణ ము, 
అట్టి రణోత్సాహ మాడుచున్నట్లి | యట్టలే వివరంచె నంతరిక్షమున, 
"సేనలు బహురక్ష సింధు మధ్యమున | యానపాత్రములుగా నరదంబు లాడ్జి 
యవి (ద్రొక్కుకొని పోరి రృన్త్రసంజనిత | వివిధాగ్ని కణములు విపులమై పర్వ 
అలి నొక్క. డొకని నోలలు చాటి చాటి | పీలిచి విల్చి రణోర్విం "'బెనలణ్మిరి కడి 
రని యంత పీరవర్లము చించి చించి | దివికేగ నేలం జిందిన రుధిరముల 
చెజ్జనై డాయ బోయిన భావమనలో | జజ్జన నస్తాది చజులక్షై జాతా, 
ఇతందు (గుంకకమున్న యే బగదీర్చి | కృతకృత్య భావంబు గీల్కాందు నన్నచ 
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వేగం బోం చేరు విభునిసన్ని ధిక | బావని తోలించి పల్కెం శోలెత్తి : 
ఏహుుకాలముననుండి (ప్రాక్థించుకోర్కి | యహికుండలుండు చేడు హత్మించె నాక 

ంతి సంకటపాటు గొంతి కోడలికి | జింతింప మీరు చేసిన యపకృతులుం 

లువ్రులోపల నులూకుని వేత మమ్ము. | బలికించు పరుషంపుం బలుకులఫలము 

కు *వెలారింతు నిలు పాజిపోక | వాండిమి వదలనినాండవు మొదల, 

ర్యోధనుండను దొడ్డ పేరొకటి | శార్యమూాలంబయి చనుబెంచె స్కుం 

రి గా.” కని నాల్గుశరములు నాటి, 1 తుత్తుమురుగ విల్లు తూపున నటికి 

'స్రాంతరము చాల్చ ననుపీక భయద | శస్తుంక్షై సూతు నశ్యయుల ఖండించి 

ంగునోరనిపించు భీకర్యాన్రంబు | దొడిగి యేసిన, మూర్భదోరసి రారాజు 
కురోవాణాచలం బొజిగినయట్లు | ధరమీాంద నొటగిన్య దటుకున వచ్చి 

ంధవుం డెడసొచ్చి శైన్యంబుం జాను | గంధవాహాజునిం గేకయుల సౌభ్యద్రు 

గాపదేయులం చాంకి తన "బాహుబలము 1 ఏదీవింపం ఇవలిన చేవ యావేళం 

తనేనుండును జ్మతదర్శనుండం | జ్యతాత్ష పురువిత్ర చిత్రబావాులును 
)దోపనందు 'అెన్నల కిసులోచనుండుం | (గందైన రథనేమి రవములతోడ 
మన్యు. దాశి సాయకసహ్యస్రములు | రభననై ఖరి చేయ, రవళి గై కొనక 

ఎందజి నైదును నారుబాణముల | నందంద నాటి బలారిపొతుండు 

$ర్చిన మున్ను తన్నాజి మూర్కొనిళ | కార్చి చ్చుతునక వికర్ణు. డన్వాండు 

'యినరథమును బోయిన విల్లు | నాయితంబుగంబూని యరు'దేంజెం గాన 

కని నవ్వుచు భీషణాస్త్రుసంతతుల | వెత గుడువంగ చేసి విల్లు దున్నాడి 
"థి హయపం క్రిం జట్టలువాప | నారథికుండు నొచ్చి యాజి వెల్వడియె, 

త్తిం జ్మిత్రనేనాది కుమాళ్లు | తత్తరించి వికర్ణు దశకు శోకించి 

"భదుతో 'ఘోరసమరంబు జేయ | శోభిల్లు (చాపదిసుతు లదిచూచి 
*వించి యప్పు జా కురుకుమూరకుల | నాపోళశనము గొన ననువు చింతించి 
గొశీన రథముల ధరణి గూల్చియును | పీ నొక్కొక్కని విల్లు దున్మియును 

(తపతాకలు చక్కుచేసియుకు | గ్యాత్రసంధుల సాయకముల గ్రుచ్చియుళు 
అమి యెక్కిన సిగ్గుదలంచి నీసుతులు | విబుగక మీసిరి ఏరి నందటిను, 

* వేళ, 2 దీవింప నెనణిన శి సుచారుండు, & అచ్చిన (మా) 
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అందు శళానీకుండగు శతానీకు. |! జెందును దానమై యెగజెం గారవుల, 

అతనిశేం దునియని యరదంబు గజము | నతనిచే ₹డయని హాయముం గాల్బంట 

వెదకిన శేదయ్యి విను శతానీకు | విడిత్మప్రకాపంబు విశ్వమోహనము, 

అంత నాతనికి సహాయులై సకల | శౌంతేయయోధులు శ్రందుగా నెక్క 

గారవభటులు నాకరణి నెక్కుటయుం | బోరు ఘోరంబయ్యె భువనంబు లగల, 

కని యంత రణభూమి రాలినమణుల | భువనాంధ కారంబుం బోంగొట్టనోపు 

నేనేల యని వార్థి నిటదూజె నన0 | దా నస్తమించో సంధ్యా దేవి పొడమ, 
కంధ'కారంబు రజోంధకారంబు | బంధురమై నేత్రపదములం గప్పం 

గౌరవ పాండవ గణములు రణము | బోరన సేనాధివులు మూన్చ మాని 

(రదీపికాకోటి కరముల వెలుగ | నరుజెంచెం దమ తవు యావాసములకు,” 

౨ని యిట్లు సంజయుం డారవనాంటి | యనుపమ రణవిధం బర్థిం జెప్పుటయు 

కాంబికేయుడు పల్కు , “నట్లు రారాజు | బంబిన భీముబేం బడి కడునొచ్చి 

మన్వూూర్భ దెలిసి యొట్లాజికింగడలౌ ? | నుమ్ములికము మాను నొగిం జెప్పు” మ 

కనువ్రుణా సంజయు( డాంబికేయునకు | వినిపించె . * నీకథ వినుము సర్వమును 

కద్రైరిచే నిట్లు పటునూర్భం జెంది ! యొకభంగి రారాజు నొయ్యన 'టెలిసి 

భీష్మ గాంధా-లేయల నంచాదను 

మారాత్రి భీష్ముతో నల్లన పలికి: 1 “వరీతి ఛెప్పుమూ యిీవు మొగ్గరము 

న్ను జు పాండనభటు లది పగులం | దున్నుదు కెట్టిదో దైవ నిర్ణయము ! 

కిదియును గాక బకారి వూయెదుట | నదయు(డై నన్నెంత యలజడి పెన్సై! 

)ను గొని పొండవనికరంబు గెలువ | మనమున నమ్ముదు మందాకీనేయ | 

ది బొంకు సేయ నీకభిరతి గాక | యెదిరి యెవ్వరు నీకు నిం[చానులందు ! ” 

నిన నవ్వుచు భీష్ముండధిపతిం బలిళె; | “నిను నువేక్రింతునే! నేరవు తెలియ; 

ఎడ'లోముకొనక నాయోవినయంత | నడపుదుం గయ్యంబు నలువ కానంగ, 
గొంకుసూనుల గెల్వ బ్రవ్మాకునైన | నిండదు తపమని నీమనంబెజుంగు, 

బర సేయక నీకు యుద్ధజయంబు. | గోరుదు నటుగానం గురురాజతిలక | 
భనకు * మనిన నవంగ పాణి నందులు 1 ముం ముఖం ళా ఆజీందుండ 



య గ్ అ 
ఛీవ్ముపర్యము ణ్ చతున్థా శ్వాసము 

సస్తవుదినన యుద్ధ (కనుము 

(ట్రయత్ముడైం యాజికి? బయనమై తాను | రయమొప్పం బోవుచో రథినీవిభండు 
మండలాశ్ళతిం బర్వ మన 'నేనం బన్ని | మండలాధిపుం డందు మధ్యసీమమున 
నిలిచి యందు. గుమూరనివపహాంబు దొరల | వలసిన యెడలందు వారక నిలుప 

మెజవడి 'నాయుడ్డు బిహిరమండలము | తెజంగున నాయుధదీ ప్తి నిడుటయు, 

నటం 'బొండుసుతులు నయ్యాజికి వెడలి | భటుల నద్రివ్యూవాభాతిం బన్నించి 

తూర్యథ్యనుల మిన్ను తూంటులువోవ | శౌర్య పధానుశలై జయ మాత నెన్ని 

(పతిసేనం చాశి నిర్భర నిరాఘాట | చతురతం బోరుచో, జగదీశ, వినుము 

దోణుండందు విరాటుతో(దలపడియె, | దోణసూతి శిఖండితోడ మార్కొని 

రాజు ధృష్టద్యుమ్ను రణవిద్యం జెనకె; | నోజతోం చాంె శల్యు(డు మా దిసుతే 

తొడగి విందానునిందులు యుథామన్యు( | దోడరిన, నృపకోటి దొడశె నర్టును! 

చిత్రసేనుడు దుస్ససేన్కు వికర్ణుం | జశ్షనైఖరిం చాల శిష్ణునందను(డు, 

పగగాని కృతవర్శ పావనిం చాలణెల ! భగదత్తుం దాయ నేర్పడ భటోత్కచుం 

పూని సాత్యకి యలంబును ఏీశం దాగె, | చాను బైకొనెం జేకిశానుసై గృ 

తొడను ధృష్ట్రశేతును సోమగ త్తి, | యడర ధర్మజుడు శుతాయువుతోడ, 

'పెక్కూండు రాజులు భీషుప్పై నడరి | రొక్కట గిరిపై బయోదముల్ పోలె, 

ఎక్కూటికయ్య మిట్లిందును నందు | దక్కక కలు'చో ధవళవోహనుండు 

హరిం జూచి యిట్లను , “ననఫ్సు నామోంచ | ధిరణీళు లెందలో తజిమిరి "తేళ్లు 

అటు చూడుమో నుదీయ్యాస్త్రవేగమున | నెటు వీరలగుదురో ! యీవె మెచ్చి 

భీమ జొడ్డిన యొడ్డు ఛేదింత మనెడు | నూప్మ మెవ్వనియందు నుదయింపనె 

ఈ యొడ్డుపసనమ్మి యెల్ల శారవులు | రాయ నోపునురు సంక్రందునినై నీ, 

అని సాయకావళి నారాచమూశ | పైనంగొనం బజిపినం జెకలకమూయక 

బాణంబులకుం (బ్రతొబాణంబు లేసి | బాణారిమజంది సంపజువెల్లి ముంపు 

గురుసేన యార్చులుం గురురాజునవ్వుం 1 బరికించి కినిసి వీభత్సు మేఘంబు 

గాలి దానై చండకాండ సింధువుల. | జేలీయాడ బలంబుం దివుటమై నేసి 

ద్విరద సంహతిం గూల్చి 'లేరుల నజికి | తురగ పదాతులం (ద్రుంచి తూటాడి 

1. నయొండు (మూ) 



2౮ ద్భిపదభారతేము 

వటిపిన భగ్న మై బలము సర్వమును | వెజుచి భీము నిమాటు చేదూబుటయున్ను 

తానని వచ్చిన డైత్యుల కబ్లీ | లోనిచ్చుగతి రాజలోకంబునకును ౪ 

విభయదానమువేసి యాపగోయుండు | విభుండు మిచ్చం గీరీటి వెసం దాశి యేం 

రాజుల గమింజేరి రారాజు పలికె, | * లేజంబు మేల తివిచి పట్టయ్యె ? 

వ్రీరువూూకీతనయుతోో. బోరాడు భీమం | బరికింపరా 'చాహుబల 'వెన్నండింక 

౨నిన సిగ్గు నశేందు లాళ్ళుం చాలించి | యనిమి పే.శ్వర సూతి కడరి రెంతయున 

ప్పుడు గురుండు మత్చ్యాధీళశుం జెనశి | కుప్పలు పడ నృస్ర్రకోటులు పవి 
వుజీయు విరాటుని మహితచాపంబు | శరమొక్క_టను (దుంచి సారథి నొంప్క 

తండ వేజూళవింట నావార్యువిల్లు | ధృతిం "ేతుదండంబుం చేరి సారథిని 

కొప్పించి గురుమేను నొప్పించి హరుల | నొప్పింప్కు నతండు కన్ను లం పెంపు బేర 

ఏరుండు విరాటుని ఘోరచాణముల | విరథునిజేయ, వేవేగ నాన్ఫపతి 

ంఖునిలేరెక్కి_ శంఖుండుం చాను | బుంఖానుపుంఖా(స్ర్రుముల గురునేయ, 

కొడ్డనారసముల (ద్రోణుః డా శంఖు | నొడ్జెల్లం గొనియాడ *నురము నాటుటయ 

ిల్లునమ్ములు జాజివిడుచుచు నతడు | (తెల్లె మత్స స్టబలంబు దీనులై పజివ. 
గెడుకిట్లు బావం గన్లొని విరాటుండు | వజిం బాజె సీయోధవర్గంబు లార్వ, 

ఎట్టిచోట శిఖండి యాచార్యనుతుని | గట్టి ఫాలముబాయ కాండ క్రయంబు 
నాటిన, నతం డల్లి నాల్గింటం బడిట | మూంట చేడింటను ముమ్మూూంట నతని 

సరగ కోదండ శేతుచ్చత్ర సూత | వారణంబు చేయ, వాం డరదంబు డిగ్గి 
$లకయు నాలును వావుద్వ్యయమున | వెలుల దోణజుం జేయు విశిఖంబులెల్ల, 

ఎలకచే జడియుచుంబటజ తేర, నితండు | పలక యారము ల భగ్నంబు వేసి 
రానిచే వెలుగొందు వాడి పష్టెంబు | పూని “రెండు బాణములవేత నణిశె, 
తికి యంతటం బోక నవవిశిఖములం | చెజివపుట్టగు వానిజేవాంబు దూట 
దోణజుంజేయ సత్తునుక శిఖండి | పాణి నాయుధముగాం బట్టి మంట్రించి 
కిచిన్స నది సుంత వ్రయ్యలు గాల | నాభార్యనుతుంేసె నధినాథ్క వినుము, 
పుడు భీమ్ముయ నవ్వ నాజిచాలించి | ద్రుపదజుం డొండొక దొర తేరి కరగ. 

+ గప్పు, 2 నురుము, (మూ), 



ఖీవ్యుపర్వము , చతున్ధాశ్వాసము é 

థృష్టద్యుమ్ను చే దుర్యోధనుడు విరథుండగుట 

"ండవ సేనాధిపతికి రాజునకు | భండనం బొదవుచో బాణాలవాన 

బురు శింజినీ ఘోవ. మురుములు గాలం | గురిసె ర్యక్తంబు వాంగులుపట్టి పాణ, 

ట్లివర్గంబులో నధినాథు విల్లు | నట్టన నడిమికి నజికె మైన్యఫుండు. 

తడు వేజొకచాప మందకమున్న | శితోభల్లమున సూతు శిర ముత్తరించి 

ెడుగును బడగయు ఘోటకంబులను | గెడపినం గురురాజు ఖన్ను ౦డుగాక 

లకయు వాలును బట్టి యాూాత్తణమ | యిలకు చాటి విరోధి "కికురుగా నడనం 

మ్యన పజ అెంచి శకుని యవ్విభుని | నయ్యెడం దొలంగించె నర్థిం జేంచ్చి. 

ట నలంబుసునకు వారిసోదరునకుం | ఒటువిశిఖంబుల బవరమైనస్సడు 

త్యకి ధను వర్థచం[ద్రబాణమున | బైత్యుండు దుకుమాడి &తన జేరు వాడి 

"లమ్బునను వృష్టి వరుశరీరముసం | గీలింపజొచ్చినం గినిసి సాత్యకియు 

"ండొకవింట డైత్యుని శరాసనము | ఖండించి పానియంగయు లుచ్చి పాటి 

గజము లెనిమిది పజప రాశుసుడు | కోజుల చానాగ్ని గుములుకొనంగం 

నమాయ గైకొని దళదిశాపీధి | ధనువులు దీపింప దాపణ్యాస్త్రముల 

రిసోదరుని (గువ్వ నా మాయలెల్ల | శరవహి్ని( గాల్చి రాతసుం జక్కుపజచి 

-అదోలిన శిన్నిప్రభు పరాక్రమము | మోతీ కీర్తించిరి మింటివారెల్ల. 
"యుజుతోం గృతవర్శ సంగరము | చేయ నప్పటివాడి చెప్ప నక్కటిము, 
న నేదు పెరిగిన విధ మిర్వురకును | నొసపరియై యుండు నుగ బౌణముల, 

౦త6 జేమిగిలి బకారి యవ్వీరు | నంతం జంవీ పామాళి నటమున్న చంపి 

వరదంబు కివిల్లు సాయకవహ్నీ( గాల్స | బిరుదు వాడితనానం 'బెనంగరాదను చు( 

న వరాక్రమముం గ్రోధముం గట్టిపెట్టి | మొనలార్వం గృతవర్శ మొగమోకపాజె 

ఏన కరిఘుటల నమ్మారు తాత్మజుడు | తన తేరు పజపి మోందయగవచ్చె” నన 
మ్మహీపాలుం డిట్లను సంజయునకు ; | “నమ్మి కూర్చుంటి రణస్థలి విశ , 

ర్ల శూలములుగాం గాంకేయ జయము | వర్ణించెదను గాని వాజ్యాత్రమ్రైనం 

ఎరు రాజువిజయంబు గొనియాడవై తీ, | గురు భీ శల్య ముఖ్యులు సీకుం బగయి 

న విని యతని క్రిట్లనియె సంజయుడు. | “మన యోధులెన్న సామూన్యులుగా! 

భల్లమున నూతి, 2 తను “పీరు జాంటి 8 బిట్లు (మా 
భి ౮ 



౮ాం ద్విపద ఖభారతము 

తమయాపుకొలంది యుద్ధమునడపుదురు , | విమతసై న్యముంజొచ్చి పఏీశయాజుదు 

జెలధి-జొచ్చిన యేర్లచందమై సాపు | జెలియళాకుందురు చేవ మిామొనలు, 

ఇఇంతీయు సీకితేం శేమనంగలదు ? | సంతపింపక విను సమరక్రమంబు, 

వించానువిందులు వెస నవం'కేశు | లందు యుభానున్యు సవలీల? చాటి 

విరథ్యులై యతనిచే వింక్లును విజిగి | శరములు గాడి జర్జరిత్యులై చనిరి, 

భగదత్తుం జేనుళుపై వచ్చి రిపులం | బగులం ద్రొక్కించుచోం బొరెడు బలము 

నదివాఅ నడ్డమై నగమజ్ఞలంబుం | గుదురుకొల్చినమాడ్కి. గుణి ఫఘటోత్క చుండు 

ఆథారమైం నిల్పి యా హస్తినయన 1 వీధికి సింహమై ఏట: దోంచినను, 

భీతి నక్కరిరాజు పెడ మొగంబిడిన, | నాతూలపొత్రుం డానై ఫునం జొచ్చి 
వాణాష్టకమ:నస భగదత్తు నేయం | చాణంబు తూలియు బడక యయ్యసుర 

తలచూప కొదిగౌడు దంతికిం గాక | వలకారమున చేయు వై రికి గాక 

సోమరియయ్యును సునిసితా్యస్త్రుముల | ఛీనుజు నొప్పింప, బీరువోకతండు 
ఇానురంబులజేత సవరణలై న | తోవురంబులు నైవం దోడ్తోన వాని 
నరకతనూజుండు నటికి యా బై త్యు | విరథుణా బనుుబాణవితతు లేయుటయుం 

చాజుక్ దైత్యుం డపారనై చితి | జాజక యొకశ క్రి సంధించ్చివై వ 

భగదత్తుం డది (త్రుంచి ఒహుసాయకములు | తెగగాని యేయ మై తేయుండు జె 

నముచి వజ్రాయుధునకుం బొజినట్లు | సమరసన్నాహంబు చాలించి పాఖె, 

పొటిన నద్దెత్యబలము నల్టెసలు | దూతం గారవనేన దొరణశొని యార్య, 

క్వలం కల్యునిండాల కాండవర్ష ములు | నవభొంగిం గురియుచో నగుచు శల్యుండు 

నకులు తే రొకకోల సడిమికిం దునుమ | (భుకుటి భీమూన్యుండై బోరన నతండు 

సహాేవు 1తేళక్కి చండనారాచ | మవాసేయవర్షంబు మాబువైః గురియ 
శల్యుం ఉఊొక్కమ్మున సహ బేవు విల్లు | కల్యంశజుండు మెచ్చ ఖండించి యార్చై, 

నకులుం డప్పుడు దొడ్డ సారసంబొకటి | వికటార్కరుచి మోజు వేగ సంధించి 
యందు గొంతయు రక్త నుంటక మున్న |! వింను అొమ్మునం గాడీ వీపున వె 

చేసిన మూర్చిన్లి యొన్నండో చేవ | పాసిన వీనుపసగిది శల్యుండు 

(వాలిన జేరు సారథి తోలుఫొనుచుం | జూలదూరము వోవృ శంఖంబులొత్రి 

శ కేం 0 ఇం టూ 



భీస్టుపర్యము ; చతుర్థాశ్వాసము 

వలు నీసేసలపేగము లవియంగ | సినమెత్తి వేసి! సింహనాదములు, 

ఎతుండప్పుడు జేవ, మింటి నెన్నడువు | సూ త్రపట్టిన యక శోభిల్లు చుండ 

శములు తీమునీడ చాగు (త్రొక్కుచును | జలమునం బోరుచో శమననందనుంయ 

యును దలణశ [శుతాయును మేన | సాయక నవకంబు చతుకు(డై. పటి, 

కావి మరలించి వాలమ్ము వైదు | పోడిమి నారాజు. బొందం గీలించి 

ల్లు (ద్రుంచిన నొండువింట నారాజు 1 (ళ్ళ చేసెను వానితేం గుజ్జముల, 

రుల నిట్లు వధించి యంతటం బోక | ధరణీళుం డతశికేతనముం జాపంబు 

టీకి వరావాకర్ల ముం బోని యలు | పటిపె వానియురంబు పజీయలు వాణి 

ఏంత 'వేట్రాక తేరి కలవడ వచ్చి | యంతకాత్శృజుని శుతాయువు తాతి 
వెండియు విరథుగకై విల్లువోనాడి | కాండంబు లెక్క (శడువడిం బా, 

శోకీతౌన కృషాణార్యుల ద్వంద యుద్ధము 

శీబ్బును (స్టుక్కును నొగి నిందు నందు | 2నుబ్బ శ్రుతాయువు నొరగినవోటం 

జేకితానండు 'కృపుంజెసకి బాణముల | నాకుల పజిపుచో నతండు కోపించి 

వానిగుణ్ణంబుల వధియింప( చేకి | తానుండు కృపు తేరు థధరంగూల్చి యార్చి 

వెనుకకు లంఘింప, వెంటనె కృపుండు | చని వానిం బదియారు శరములు నాట, 

వాడొక గదవై చి వడిం గృపాణార్యు | వామి. బౌపుచో వదలక యతండు 

నట్టిగదాదండ మవలీలం దునుమ? | జెట్టకనంబున( జీకితానుండు 

నరదంబుకై నున్న యసి యశ్రమమున | ధరియించి కృపునిమై డాంటుకొనంగ, 

నాకృ్ళపాచార్యుండు నసిపాణియగుచు | జేకితానుని (నేయ 'జేకితానుండు 

కృపునేయ నిరువురి క్రీలాలజలను | తీపనవబింబముదాశ ఛారలై యెగసె, 

నిట్టి (వేటులచేత్ నిరువురు మూర్చ 1 పుట్టి మేదిని (పాల బోరన వచ్చి 

కరకర్టుడను రాజు ఖునుం జేకితానుం | బరంగ నగ్గాంథారపతి కృపాణార్యు 

ధృతిః బట్టి తమతమ తేములమిోందం | జతురులై యిడుకొని చనిరి భూపాల | 

తెనివ భూరి శ్రవోధృష్ట శేతులకు | మగంటిమి. గయ్యంబు మటి గల్లుచోట 

నొడళ్గుల చేతూపు నోపదు కాడ | నడుమే తమలోన నజ్జవులాని, 

1 కల గీయంగ _ శివనుతి 2 సుబ్ని సుతొయువ్ర సోరగిన 8, నృప. (మూ 



తాం ద్యిపదథారతము 

పక యిం(ద్రధనుపర్థి నుదయించునపుడు | (పకటవ్మూ నృవ్టీ కుంభ ద్రోణలీల , 

భరనింద ధనువులు తగశెండు వొడువ | శరవృష్టీ. యెట్టినో శక్యవా పొగడ | 

థీరత నిటుపోరి ధృష్ట కేతుండు | భూరిశవుని బాణముల కోడి పాఠ 

నొగలంగం ఇత్ర సేనుడు నికర్గుయను | దగ యువరాజు పార్థజుం దాశకుచోట 

నరనూనుః డఊరాజనందన త్రయము | విరథులం గావించి విశిఖ వేగమున 

మృతులంజేయం దలంచె మాందట భీము | (పతిన మెట్లోయని పరికింజెం గాని, 

అఆతెజుంగున నాజి నభివుక్యు'చేత | నీ తనూజులు చాల నికృతి నొందుటకు 

వగచి భీమ్ముండు కూడ వచ్చి వారలకు | దగు రథత్రయ మిచ్చి తాను ననేళ 

రాజవర్గములు నింద్రజఫ్యత్రుతోడ | నాజి సేయం చార్టు. డావలినుండి 
పలిశెం గృన్ణురి, “ రణప్రొథు లీ శృపులు , | తలంప బాలుడు సుభ దాతనూభి వు 
ఆపెగేయ ప్రతాప మూజిభీకరము ; | వేపోయి సాధింతు ఫీరి నందజిని, 
సెక్కం[డు యోధులు విన్న పాపనికి | నొక్కటం గదిసిరా రుచితమె యకట ! 
యటం జేరు గదలింపు, ” మనినం గృష్టుండు | వటు నేమిరవము భూభాగంబు | 
చేరట నడపువోం బేటి సుశర్శ | యారథికుని త్రోవ కడ్డ మేతెంచి 
యరక్టును మార్కొ-న్న, నతండింత నవ్వ , ! “ నిర్జింపవలెనన్న నీవెంత నాకు | 
నొంటి వచ్చితి సేననొక చోటు బెట్టి; | బంటవై నిలువుమా పాటీనంగాదు, ” 

అని ఘోర శరవృష్టి నాతని నతని | ఘనసూతు రథతురంగముల. గపూటయ్యు 
గతినూడి యంతలోం గొరవసేన | శత లతశతము తై శకజుందాంకీ 
వెననేయ నవ్వాసవికిం దలకడచి | పనగల పాండవభటు లేయగుడజెంచి 
దొరసి శౌరవసేనతోం దలపడిన | ధరణీశ, మిగుల సందడి కయ్య మయ్య, 
ఆయాజి నెసంగు రజోంధకారమునం | గూయు గూబలంబోలె 'ఘోరఘూంకృత 
ఆమిషార్థ్యము (గ్రద్దలాజెడి ననంగ | నామోందం బిల్లదీమై యట్టలాడె ; 
ఎెజ్బుకేగడినేల యీరులనంగ | 'వజ్టోేడ్డి నెత్తురు వాగులై పాఖె, 
గాండీవి రాచభూణశల కష్పుడుజికి | శుంజాలతతిని (వచ్చు మృణేందుభాతిం 
శేతనంబులు (వాల్చి కింకీణుల్ నటికి | సూత రథ్యంబుల జూర్జ ంబుచేసి 
మహి నాశపత్రఛానురకోటిం గూల్చి | బహాభోంగి న్యన్ర్రుచాపముల నుగ్గాడి 
1 చతుడి, (మా? 



ఛీపు, పరము, చతుర్థాశ్వాసము 

శర్శంబు లిటం జించి వసుభ్దేశు హృదయ | మర్శంబు ల(స్ర్రుసంపదలభే (గుచ్చి 
నించియు సొంచియు జీవనాళములు | శ్రుంచియుః బటహదుందుభు లణంచియును 

నంచియు (వాల్చియు (వక్క_లించియును | బంఛఇిలై పాజంగం బరసేనం దణిమి 

నుడుంగచొచ్చి కలంచు పూతంగమనలో | నడరి పోరాడుచో నపరాన్లా మయ్యె, 
అంత సన్న ద్ధుండ్షై యా (త్రిగశ్తేశుం | జెంతయుం 'బార్టున శదిరించుచోట 

నము లందు ట్రెగర్త చక్షరకుకులు | రమణ ముప్పది రెండు రథములనారు 

'బేచేంద్రనందనుం దివిరి తొంకుటయు | నా ఏరుయను మందహాసంబు చేసి 

యరువదినాబ్లు సాయకముల వారి | శిరములం దున్నివై చిన, సుళర్ముండు 

కూలిన భటులం గన్లొని యల్లి తేరు | తోలించి పార్థునితోం దలపడీనం 

జూచి యాతనిశడచొచ్చి శిఖండి | యేచి పోరాజె ననేకభంగులను, 

పార్టుడప్పుడు తనమై. బూనివచ్చు | పార్టి వేం (ధుని సింధుపతిని గైకొనక 

కడణతో వాని Axode జూచుచును | నడ భాగీరథీనందను ఏ మోంద, 
అదిచూచి ధర్భజుండటు తనుజెనక | వెదకి నచ్చిన మ్యదవిభునిం గై కొనక 

సవాజన్నులగు వాయుసంభవ నకుల | సహజేవయుతము వాసవికిం దోడగుచుం 

చానును నడచి య తృటినికుమారు | ప్రై నెక్కుటయుం జూచి పన్నగధ్యజుయ 

మై ంధవాళ్వస్థామ శల శల్య కృపులు | బంధు భావన గొల్వం బజు తెంచి యార్శి 

యాపగా సుతునకు నట నెడసొచ్చి | యాపగం 'చాండుపు_తావళిం దాశి 

'వజవక పోరుచో, వినుము శిఖండి | పజతెంచి ఫీమ్మపై శాణంబు లేసి 

యార్చిన 'లెక్క-నేయక వాని భీమ్ముం | డోర్చి యొండుదలంప నొల్లక యపు'ప 

త్రగ వేనాచికొన్న చందయున విల్నజికి | జెగడించుటయు, వాండు బీరంబు వదలి 

భూతంబు సోథినబుద్ధి నుండుటయాి, | నాతీణి థర్మురా జల్లంతేం గవిసి 

యితని పంశపుమాట "లె త్తిపెట్టుచును | గతిగూర్చి భీము డగ్గణం బురికొల్బం 

చానును గడలి మద్రపుండు భీష్మునకుం | బోనీక హంఛాలపు(త్రు నదల్చి, 

క ద్రూడ్తగాండవు నిన్ను దొడరుట దోహ, | మోకుగాని రణంబు లేల మాకిట్లు ? 

అదె పాటు,” మని యొకయస్ట్ర మేయుటయు | నది నడుమనె (త్రుంచి యాశిఖండిర 

వారుణాస్త్రుంబేయ, వారణకొజకు | సైరణనుతి లేక శల్యుండు నలిగి 

1, నాళ్ళు, (మూ), 
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తవిలి యట్టి శరంబు 'తానునేయటయు | నవిరెండు శాంతేంబు లయ్యం బోరాడి, 

అపుడు భీమ్ముండు ధరా సక్టజాం చాశి | విపుల కేతువు విల్లు విజిచి యార్చు! 

మదసింహభాతి నమ్మారు తొత్మజుంయ | గదగొని రథము దిగ్గన డిగ్గనుజికి 

గజనుప్రై గజనైరి గవిసినయట్లు | గజపురాధిపునిపై6 గవియుట చూచి 

యడసొచ్చి సైంథవు. జేనూరు తూపు | 1లడరించే మెబుగుల యాటపట్టుగన 

వడముడి గద నట్టి వాలమ్ములెల్ల | జడీియుచుం గదిసి యాసైంధవు శేరి 

చేజులం జదియమోందిన వాండుతొలంగి | యాజి వేజొక్క-ని యరదంబు నెక్కె 

అంతటివాని కిట్లలజడియైన | జింతా వివర్గులై చిక్కిన దొరలు 

భృతి నేయ నవి గోవదృష్టి. గైకొనక |... ,. |. 

వడముడీ గద(ిప్సి వాని వై వంగ | వడి నది సెడుగుశై వడి వచ్చుశుటి(గి 

యిది తీనమిందశే యేతెంచు ననుచు | నొదిలోరి సీయోధు లొడళులు వడలి, 

అట్టిచోం బలకయు నడిదంబు. గొనుచు | గుట్టుపోనాడి సీకొడుకుం గుజ్జయును 

అరదంబు డిగి పాజ్కు నాగద నాని ! యరదంబు సారథి హరుల నుగ్గాజె, 

చెడి యిట్లు పొజీన చిత్రనేనునకు | 1నెడయిచ్చెం దేంపర్తైయిట వికర్టుండు, 

ఆసహాయంబున యమసూను విరథుం | జేసి గాంగేయు. డాశ్నీ తిపుని మేను 

సంపవెల్లున ముంప నతండు ధ్రైర్యమునం | గంపింప లొక శక్తి కరమునం దాల్చి 

నదికుమూరుని వైవ నడుమనే దానిం | బది తునియలు చేసెం (బ్రభువ, నీతండి. 

అంత మూా(బేయుని యరదంబు మోాంది | కంత కాత్మజుం జేయ నతండు వెన్నాడి 

పోయి మౌాట్రేయుని బొదివి మహో | సాయకంబుల నొంపం జలమొప్ప నృ, 
యా శాంతనవుతోడి యావావ క్రియకు | నాళాంతసృపుల రండని వేయి వీవం 
గాం తేయ సేనలో: గలరాజు "లెల్ల | నంతకాకారురై యార్చుచుం గడంి 

యుదయ వేళం బతంగు నుగ శాకునులు | పొదీవినగతి భీమ్ముం బొదివి యేయం) 
"రాజుల బొరిగోన్న రాముబాణములు | యోజించుకొనిన మషళోగుండు గా, 

నట్టి చాణావళి నొ రాజసమితి | గిట్టి వధించు గాంగేయునితోడ 

ననిజేయం గవియ డాయను (వేయం జెనక | మునకట్టలేక భూముల రాజులెల్లం 

జిక్కులు పడీ యొండు చేష్టలు మాని | వెక్ళన పడం బాండ వేయులం జూచి 

క, లెడలింత 9 నడయిన కానక. ఉలి 



శ్రీవ 'శ్రపర్వము , చతుర్థాశ్వాసము తా 

డి తొరాతి శిఖండి యిట్లనియె, | “ భండన పాండిత్య బలశాలి నేను, 

వృద్ధు నాకెంత ! యీశ్షీంపుల” డనుచు | బేవవ్రతుని సన్నిధికి చేరుపజప 

భోజనములో నీ గన్నట్లు | దృష్టింప రోసి యాదిత్యునిం జూచి 

"రాయణన్నరణము చేసి తొలణి | చేరి సృంజయ సేన జెండాడం దొడలొ, 

త ధృష్టద్యుమ్ను 6 జాచార్యబలము | నంతకా కారులై యణంపం జొచ్చుటయు 

)చానువిందు లవ్వీరునిం చాశీ | మ్రందించి రతని సారథిని గుజ్జముల, 

రీతి విరథుండై యితండు శై నేయు | తేరెక్క, మైన్యంబు దృష్టించి నృపతీ 

ఎరువురికై. తమ యెల్ల సైన్యముల | గరసరోరుహసంజ్ఞ గలయం జేయుచును 

"నును దణీమిన, ఛార్హ రాష్ట్రుండు | సేనల కారీతిం జేసన్న చేసి 

ములు చాను మందాకిసీనుతు(డు | నమ్మూణపై నెక్కు నంతలో, నరుడు 

* బడచానల జ్యాలాముఖమునం | గురుసైన్యవారాళిం గ్రోలజొచ్చుటయ్య 

రుం డడ్డపడి 'చాణకోటి నప్పార్టు | హరులం గేతన సూత వారులం గష్రూటయ్యు 

యమేది యో[్రోణుప్రాపున నెక్కి |! రయ మొస్ప నపుడు కౌరవ సేనలెల్ల, 

ర్థనందనుం డంతం దన్నసై న్యములను | సర్శిలి నెలుంగించి యాజికి నడుప 

వవాగుః 'బెనంగి యనేకమార్షములం | బొరిపొరిం బోరుచో భూకంపమయ్యె. 

వి యిట్లు గంపింప నెంత (కేళగునొ | మొదలి పామునకని ముచ్చట చెప్పం 

త్రాశకువారంబు (ప్రావించె ననంగ | వే తోయనిథిం గ్రుంశే వేండివెలుంగు, 
)జిచే మిగులం గెంజాయ చెలుంగ | నంజుడురాసులు నమలు భూతములు 

సాుుభంగి. దమలోనం మూళ్లులు తెగక | కుహనారణంబు మార్కొని శేయుటొప్పె 

"అ(ప్రాణములతోడం గూయి కకూయనంగ 1 'వెజినక నక్కలు వెడ వీనుంగులను 

+డున నారినా శేతెంచి పెన | లాజెడు కలకలం బం దుగ్రమయ్యెం 

ట్లిపోరునం (దిగే శాది నృపులం | బట్టి సాధించిన ప్ల వగ కేతనుండు 

ఎంధవాది నృపాలసమితి సాధించి | బంధురోన్నతి వచ్చు పవనసూనుండును 

మయన్న సన్నిధి. దలసూపుటయును | సమర మానృపతియుం జూలింపం బనిచి 

నల దిపిపించి శివిరంబుకడకు | నాననంబుల. చెల్లి యలుగులువొజు 
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జయమగుటయు: బరాజయమగుటయును | నియతి దై వవశంబు సీశోర్యవలయు 

ననిపల్కె.. ” ననిఇెప్ప నాంబికేయుండు | * మనశేటి జయమింక మరణమే జయః 

రోవాణ వింధ్య మేరువులం గైకొనని | మోహపుం గొడుకుల ముద్దుపాయమున 

బలియిచ్చుచున్నా (డం బవనసూనునకు | దలయ నొాబచుశేల 'బెవికంబేల, 

గురుడు భీష్ముండును గురుకుమారుకుల | దురములోం గాపాడ దొరకమి యెట్లు ? 

జనని "చెప్పినబుద్ధి జనకునిబుద్ది | వినని దోవముసుమో వివధ రాంకునకు, 

తడయక నేనింకం చలపోయుకెల్లం ! గడచన్న సనీళ్ళకుం గట్ట యిడ్డట్లు, 

ఆవాక్యకథలెల్ల నట్లుండ నిచ్చి | యిీవు సంగరభంగి సెటింగింపు మింగ, 

ఆజిం గుమారు లిట్లగుట వీక్షించి । యేజూడం బని నిర్వహించ భీష్ముండు ? 

తెలివి యేరీతి సంధిల్లై రాజునకు ? | బలిమితో? గృపుండెట్లు బవరంబుచేసె ? 

కలశజుంటేలావు గావించె 1)” ననినం | బలికి సంజయుండు భూపాల శేఖరుని , 

“అపుడు భీషు ండు భయంకరా కార 1 విపులాట్టహోసు్రై వెస భీముమిందం 

చేరు దోలింప నత్తీవత భూ+చి | దారుణాటోపుం్రై ధర్భునందనుండు 
పురికొల్పం బాంచాల పుత్రశిఖండి | హరిసోదరులు భీష్ము నరికట్టుకొనిరి 

౨ట మున్న సతియాజ్ఞ ననిలజుమాందం | దుటుముల్తై యొక్కీన దోరల నిందటిని 
చొపదిసుళ చేకీ తాన సుత శనులు | నాపార్థుయను గూడి యరికట్టుకొనిరి, 

“వలు మైడింబుండు గాండీవికొడుకు | నవనీళీతమ్ముల నరికట్టుకొనిరి. 
9 తెటింగున 'యోధులిందందు నూూండు | మొత్తంబులై. కయ్యములుచేయు చుండ 
బౌంచాల బలముల్మై గలళజుండు | సంచితకోపుంతై శరవృష్టి గురియం 

)ండి కోయంగనై న పైకువై మొగిలు | కుండతో జడివాన గుప్పినట్లుంజె. 
$డముడి గాంధారవల్లభు కరుల | బెడిదు-డై గద్య వేయం 'బెకలి యా ఘుటలు 

ట్టి చీళటిగుంపు కమలా ప్రకిరణ | భట్టనం జెడిపోవుకరణి రాపడలా. 
౫౫౬ జొచ్చి గుజ్జపుదళములం గవలు | తెగ వేయం దునుకలు "తెట్టువగట్టి 

కావిరి రక్తంబు వాగ్నులై పాణం | ద్రోవం బోరాదు తేరులకు యోధులకు. 

ఇరావంతుండు గాంధారపతులంజంసీ యలంబునుని చే నృుతుంశగుట 

*ష్వు డిరావంతు(డను క్రీడితనయుం | డోప్పం దొల్లీయులూచి కుదయించినతండు 
పల కక శాసన గీర దాబా wow we 2 ద wr 



భీవ గ్రపర్వము , చతుర్థాశ్వాసము 

కరవాలుండై చొచ్చి కారవభటులం | గరమిడి ఖండించుతణీ వానిమోంద 

శకుని సోదరులైన శర్శవంతుండయను | శుకుండు నార్జవుయ గజుండును వృషుండు 

వడి గవాక్షుండనువాండు నశ్యముల | పడయణోం గరవాలభీషణులగుచు 

రారాతిల దాంశిన రవళిం దాశుటయు 1 మోతీ ఖడ్గాగ్నులు మెజుెసి దిక్కులను 

శతమఖపాత్రు సశ్యములు గాంధార | పతుల యశ్వముల చేర్చడం దలపడిన 

నిత రేకరము చేయు హేవీతంబులకుం | (బతి హేషితములిచ్చె భానుగుజ్ఞములు 

అంకవన్నియలతో శి నంకవన్ని యలు | పొంకచుగల క శృెములకుం గళ్ళెములు 

బాసులు బాహులు బంధనలైన | సాహాసింపగరాని సందడి యయ్యె, 

శాతులు తీమలోన రణవిద్యం బెనంగి | హేతిభుట్టనం (ెవ్వి యిల షబ్రుంగుచోట 

గాంధారు లార్యురు గాండీవినుతుని | (గంభులుగా సెలకశ్షై వాటులను 

గడలపోటులం జక్రగదల (వేటులను | గడు నొత్తరించినం గలగక యతండు 

తురగంబు సచ్చోటు తొలంణ దాటించి | సరవి సింగిణి!వెంట శరములు సజవీ 

కార్తి కేయుండు రాకుసులం జెండాడు | మూర్తితో ినయ్యిరుమున్రుర నొంచ, 

అటమున్న *వ్రేటుల నాటులం జాల | లటపట మైనం దల్లడముచే హయము 

గిరి గూలునట్లు సాగిలయడి చావ | ధరకు గాండీవినందనుం డర్థిదాంటి 

వాశేయు వాలంపవాన యాఖడ్ల | ఛారచే జడియుచు జడియక తిరుగ 

శకుని తమ్ములు నిర్విచార మిళ్ళైన్ని; | “రకట | భూచారి నేయంగరాదు మనకు 

మనము నుర్వికి డిగ్గీ మారొగని వాని | ననువుగా వధియింత,” మని వారు డిగ్గి 

చుట్టుముట్టి కిరీటిసుతుని బిట్టీయ | దిట్టతనంబుబేం 'చెమలక యతండు 

పట్టిన హేతితో (ట్రమారిగాం దిరిగి 1 కొట్టిపోవై చె నార్లురి మ స్తకముల, 
వైచి యార్చినం జాల వగచి శౌరవుండు | లోచనాంబుజములలోన సీరూర 

శారు నలంబుసుం జూచి యిట్లనియె , | “* శేరి కంటిని యిందు నేనల నణుక 

విసపవి త్రటమింద విజయునిసుతుండ్కు 1 మసిచేసె నా మేనమామల పీండు, 

కలహించి వీని నాకన్ను లయెదుట | బొలియించి మాంసంబు భుజియింతుగాకి 

యని పంపువెట్టిన నట్ట కాకనుచు | దనుజుండు దనమాయం దలంచి రప్పించి 

1 బోంగులైెన 2, విరటు, క, నయ్యురు మువ్వక నొచ్చెి ఓ 'శేట్టనాట్ల్టణాల, ర నెర 
ea బీకే 



ణం ద్భిపదభథారతీము 

యండజకులునిసై నడరింప సదియు | "రండుసై స్యముల వారికి గానరాక 

యయ్యిరానంతుని యతళ్వ నేనలకుం | జయ్యనం (బతిసేన సవరించి తెచ్చి 

పోరాడంజేని భూభుజులెబ్లం జూడం | గారవకార్యంబు గావించి వీదప 

న్యాసైన్యములు చాను నస్తమించుటయు | వానవి కొడు కొంటినాండయ్యె ననుచు 

చెక్కటి నతనితో సీయలంబుసుండు | (గక్కున దలపణి కాండత్రయంబు 

భుజమధ్యమున నాట బొలివోని కడిమి | భుజగవంళ్యుండు ఖడ్షయున వాన్నివేసి 

ధనువు ఖండింపం (బకావించి యనుర | సునతరఖడ్లంబు గైకొని వచ్చి 

ఏజయజు ఖడ్లంబు విజుగ నేయుటయ్సు | భజన గోల్చోక యప్పన్న గకులుండు 

కనచేతీ తునుక న'ద్దెత్యుకంరంబు | దునుగవై చిన జీవి దొలంగిశ వాండు 

)నువీధి దనుజుండ్రై వేఠొక్కూవింట | నునిశిత్మాన్ర్రంబులు చొనుపం వార్థ జుండు 

కచ్చి వోవించి తానును మింటికెగని | యచ్చోట దై త్యువిల్లవలీల విజిచి 

పనంగులాటకు. జొచ్చి బిగియించి ్రైత్యు | ననువుకం బడరద్రోవ నవనిపై 6 దొరిలి 

కుసుర నొచ్చియు నట్టహాసంబు చేసి | వెసం గిరీటితనూజు వెతకుచో నతండు 

'ల్లివంగడమునం దాయగన్న మాయ | నుల్లోకసర్బమై ూజరనీమ 

శకొని వివవహ్ని గ్రక్కు నేత్రములు | జోశతోం బెనుగాలి జుక్ఞు నాసికయు 
గ్లజంబులం బట్టి తిగుచు నాలుకయు | నగ్గిరిగుహూవంటి యాననబిలముం 

'వనలోకముం (బాకు పడగయుం గల్లి | పవిలి నీపుత్రుని పడగయు వణ 

న్నగకులకోట్లు బలసి "సేవింప | నున్న చో నమరారి యురగారి యగుచు 
డరి పైవచ్చు మాయాపన్న గముల | నొడిని యన్ని టిమింగి యోధులుచూడం 

తికి లోనైన జిష్ణునందనుని | యాతల యసిరద్రుంచి యాతల వైవం 

న్నగాకారంబు. బొసీ య య్యాధు | “పున్న మచందునిం బురడించుచుంజె 

ుంటిచక్క.టికెక్కి_ విహిరుం డా వేళ | గంటికి 2వేండమై కనుపక్టై, ” సనిన 

ంజయు బతి పల్కె , * సంజయా, వైరి | భంజనం బొనరింస భయహరంబయ్యె, 

రుకులంబు నులూచికొడు కింత చొచ్చి | కలంచెను మాయావి గావున మొదల, 

ంతేటివాః జాజి సీల్లినవిదపం | గాం'తేయు లెట్లు సంగరము గై కొనిరి ? 

శీగింతుగాక నా కితయు, ” ననిన | నెజీగింపం దోడలా మహీపతి కతండు. 

శృన్నమి, 2, వేత్రమైః (భూ) 
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ఘటోత్కచుడు కౌరవ నైళ్యము నుణుమాడుట 

'అని నిఠరానంతుః డీట్లణలసటి చూచి | యనయంబు శోీవించి మోడింబుం. డపుడు 

నురనాయకులు గజూహాధులగుచు | నెసం దన్ను సేవింప ఏరవై ఖరిని 

రముస శకాలంబు ఖ్రునతగద్యుతుల | నురుతగ (పళయసూర్యుల నీనుచుండ , 

నన సేనం జొచ్చి సానుజభటాళ్యముల 1 గొఎఫోని యందంద = గుదుల్ముగుచ్చియును 

9౨ భ్రంక వగకుకై న హస్తుల గమ? | విభయుంబున6 చేళ్లు విజిచి యుట్టుచున్ము , 

ంత కాశారు; కో యర్లుదెంచు కీచ | కాంతి సుతకుజబూచి యధిపతి కడంగి 

ంధబంధు మజాంధ గంభీర వేది | బ.ధుకవ్రూ్యూవా, సంపద నెదుర్కొంనిన 

తనికి. దోడు వంగాధినాథుండును | శతసవా గ జేంద్రసనహితుంతై . గవియం 

"ండం చాకు బకారికొడు కా గజముల 1భండనోగటలాగ్రపతులును జాను , 

దితీల య్రిదిలతొండ మిది దంతయుగళ | మిది పాద ముని నిర్ణయింప రాకుండ ల 

శేలలగుమ్మినయట్లు రూపుమాఫుటియుం ॥ గాలాంతకుండు సోలెం గార వేశ్వర్యుడ్ను 

(డి నారనమ్యులు వింట్ట సంధించి | వాండి రళ్కసిగుంస్తు ఇవచ్చుచో నందు. = 

"డిబడ వేగన్గంతుందు. నేలం సలిసె, 1 , we es . 

Ged ne orl బలియు విద్యుజ్జన్య్యూ (భౌణంబు వోయె; 

శన్నున్సి, పాలయ బన్మోశియన్యాం్తు , 1 నమస గరాళల్లోచన్లుం గన్యున్యాడ్లు 

రీతి 'నిజమం(త్రులీల్లం గిమ్మోర | నైరివుతుండు 'లోధవహ్నా వమండుచును 

(ము వంటి క్రరాసనము ధరియించి | విగభిశ( ? ) భుకుటియై విభున కిట్లనియె ; 

పాడియు సత్యంబుర బరహి త్ో న్నతియుం | థ్లోడునీడై న పౌరుల నట్లు సభ్గన్న 

ంగపెట్టిన స్టీకుం ₹ ప్లాణియు నిజమ | నంగ నళ్ళంట వీననుం శ్రైన శద, 

ేజంగుస వారి నలయించు ఫలము | జేక్సుం బడల జేసెన సీకునేడు” 

ని ఫ్లల్కి. కృష్ణ సర్ఫాకృతిం బరలేస | నునిశితొమ్త్రముల నా క్రోణీకళు నొంచ 
శ వ గ 
"ంచిన 'దెనులక “నుకశ కి నతంగు | శాంచస ప్రుంఖ (పైకాండ వర్ద ములు 

ట నిర్భోదిరెరడు వేజేగ దోడిగి | కంటకు వతుంబుం సడనేయుటయు 

'యేట్ల స మూర్శిల్లి సై వాడింబుం జొరయి | ధీయక్ర వేపే? , చెలి రోషమునం ' 

వ్యాలీ మవ ర్రీ రో శర కాలదీండీ | క ల్పమై 'మృత్యు సంశాశమైనట్టి 
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గక ద్విపద థారతీము 

శక్తి నా నృపు బౌవాళ క్షి వైచుటయు | దిక్తటంబులం బర్వు "కేజంబుతోడ 

నది ఘోర థారాభయం కరంబగుచు | నది భాను భెసమానాకారమగుచు 

నది లోకపాల లో కాభీలమగుచు | నది ఫాలనేత్ర నేతానూనమగుచు 
చేతేర వంగకుం డిభమ్ముపై వచ్చి | యా త్మీవతరశ క్రి కడ్డంబు నిలువ 

నది వచ్చి కర్మిప్రాణ వావాుతి గొనుచుం | (దిదళులు చెదర ఛాత్రీఛారం గాల, 

వంగు డక్కరి డిగ్గి వడిం బొటిపోవ | నంగదం గరిపడ్డ యాయెడరునను 

నీ సేన నొకలైన నిలువక తొలలో | వాసి పట్టునను భూవరుం డంత నిలిచి 

సర సిద్ధ సాధ్య కిన్నరులు నుతింప | నరుదైన యొక్క ర్మొద్రాన్రు మేయుటయు 

నక్కజ్యమై నచ్చు నమ్మహాశరము | చెక్కలుగా దైత్య నింవుండు చేసి 

యనుపమ మణిభూషణాంచితంబై న | తనువున నారాచళతి నాటి యార్వ, 

నదివిని గాంచేయుం డతి సంభ్రమమున | నెదిటి పొంజుభరాన నేతేర రాక 
యాచార్యు6 డాదిగా నచటి యోధులకు | నేచిన రవళి జేయెత్తి యిట్లనియె ; 

“ ఓద్రోణ | యోక్ళప! యోచి(త సేన! | యో[దోణనందన |! యోసీంధురాజ ! 

వాయె హ్లైడింబుండు వసుభేశుం దాశి | వాండిరు నెబిపెడు వలసిన క్లైల్ల, 

మాన్యుం డీయోధు సామాన్యుండే! దనుజ | మెైన్యంబుం చాను నసాభ్యులొవ్వరిి, 

కేతొడింబడకుండ నెత్తుడు కౌరజేంద్ర ! | అడరి యేయుయ దైత్య, ” నని యుతి శ 

గురు జయ[డ్రథ బాష్లికులు బృహాద్బలుండు | గురుపుత్ర కృపులు మక్కువ వికర్ణుః 

పొరిం జిత్రనేనుండు భూరిశ్రవనుండు | సొరిది వివింశతి సోమదత్తులును 

విన్న నవంతి 'బేశ్తేం్యద్రులు ననల | బన్నిరువురు వీరు పౌరుష (ప్రియులు 
కరమిడి తమతమ దళములు గొలువ | గురుతరన్ఫూ ర్తి నేకోదో్యోగమునను 
బోరన తమరథంబులు దోలుకొనుచు. | గార వేశ్వరు సమ్ముఖంబున నిలిచి 

యనినార్య శరవృష్టి నపరావ్లావేశ | దనుజునిం గప్పుచోం దలశక వాండు 

నిలిచి పోరాకుచో నృప, వానియొద్దం | గల సెన్యమును దాశ ఫఘనమయ్యెంబోరు 

తొంటి దేవాసుర తుములంబు వింటి. | గంటి నివ్పటి వ్వైత్య కౌరవ్యరణము, 
బకవై రిసుతుండంతం బన్నిరువురకు | నొకడు చాలి మహాశరోగత నెఅపం 

నొందజి నూతులు గోత్ఫోయిరునురు, | కొందణి పాయపంక్రి కుతలంబు పె ; 

|, తోడుపడ, (మా) 



ఖీ, వర్ణము , చతున్ధాశ్వాసము 

ఫోందతజి రథములు గునికిల పడియె , | కొందజీ ధనువులు గొనకొని విజీగె, 

కొంది తనువులు కోలలం జిటిగి, | నందటు నిర్విజ్ఞులైరి భూపాల ! 

అంత నందజు సాధనావళి గూర్చి | యంతకాకొరులై యాదైత్యు మిండ 

వాలంపజడిముంస వాం డోర్వలేక | తూలుచు సైన్యంబుతో మింట నణం్కి 

హాహారనము సేయ నమ్మాహాధ్యనుల | నూహింప (2 హ్మాండ నూరక వగల 

పగిలె గారవసీన, పార్థివ్రగుండె | పగిలె, శేషుం డొదింగ , పాతాళ దుగ 

అత్తతీ యమసూనుం డాధ్యని ఇెవులం | బొశ్తేర మారుత సూనునిం గదిస్కి 

భీముడు సుటోత్క_చునకుం దోడగుట 

“భీమ నీసుతుం డుగ్రబిరుదు మోడింబు. | జేమొకో వాపోయె నీట నొవ్వన 
శార వేశ్యరునకుం గలయోధులెల్ల | వారక యచచ్చోట వదలకున్నారు, 

గుంపులుగా. గూడి కురువీరులెల్ల | నొంపుచున్నారొ సూనుని భుటోత్కచుని 

ఎప్పటినుండి ఫీరిట్టు పోరెదరొ! | గుష్పనోపు నితండు కురుసేన నొవ్వ,. 

ధవళాళ్వునకుం (దిగ ర్హలతోడి రణము | తొవకి రారాదు ప్రొద్దును (గ్రుంకం ₹ 
పోవయ్య యింతేట బ్యుతుం గాచుటకు | వేవేగ, ” ననవుడు విని వాయుసుళ 

శేరు తోలించి యద్దిక్కున నున్న | వీరులం దన "బాణ విద్య నొక్సించి, 
భూరిశ్రవసు నూరు భూరిచాణముల | మూరిలోవ వికర్ణు మూండు బాణము! 

జిత నేను. బచేను చిత్రబాణముల, | ఛా(త్రీ వివింశతీ దళశబాణములను, 

తగ చాష్ట్లికుని బృవాద్చలు రెంట నొకటం | బగతు నవంకీకుం (కుదర వింశతి 

ద్రోణుమూ(ట జయ ద్రథుని? బదారింట | (ద్రోణజ సోమదత్తుల నూట బదిట 

నొప్పించి యార్య |డ్రోణుం డొక్కరుండును | దప్ప సమ స్త యోధ(ప్రకరమును 

విండ్లు పోనాడియు విటీగిన బండి | కండ్లు కానలో రాని కండ్లున్నై చెదరి 

తోడిపై న్యముం !దానుం దొలగౌను బేవ! | రూఢి నప్పటి భీమురువ్వు లెట్టివి 

ఇట్లు కొరవ యోధు "లెవ్వరు నిలక | చిట్లి పాజీన భీమ సేనుండు నగుచు 

సింహనాదము సేయం జెలంి యద్దెత్యే | సింహుడు దివినుండి సేనయు చానుం 

బొడచూని యచ్చోటం బోవకయున్న | బెడిదు దోణాచార్యుం బృథుణ్రైర్యుం 

1 శాము తోందొలంగి, (యూ), 



గారీ ద్వివ పదభారతీము 

చొచ్చి యాతనివిల్లు చూర్భంబునేసి, | యచ్చోట నృపుం డుండ నతన్నికై తాం 

యతని పన్న గశేతు వవలీలం జెలి | మృతుంజేయాం దలంచుచో, మిన్నేటికో 

సకలయోభులుం చాను' స్వామికి దోస | పకట నేనాసవన్రములతో వచ్చి 

మౌజింబుం దాశిన నప్పటిరణము | చూడ నోడిరి నురాస్తుకకోటులయిక 

ఆ వుహాకలకలం బాలించి నపండు | జామోదరునిం జూచి తగవొప్పం ఒలక 

ళల కొనిపొమ్ము మన లేరు కురునేనమోంద , | వనజాకు, త్రైగ ర్హవరుం డోడీపాజె 

అవె శరాగ్నులు తోం చట నెన్వాగి | బనరంబొ శాన చుశ్చాతమై యిక 
మన హిడించాసూతి మాటశ్రై చెవికి | వినఎచ్చె, నచటికి వెసం బోవవలయు ” 

అని పలికిన శారి యత్తుల వేగయున | వన ఫై స్యములమ్విాంద మజంది రథంబు 

నడపుచో నతండు చాణప్రవావాములు | నడపంజొచ్చినం జూచి నరకాత్మజుండున 

గాంగేయ కృపులు త్రైగర్తనాఖిండును | రంగుమోజుంగ నెదుర్పడిరి ట్రీడికిని ' 

జై చేయుతో శల్య శల వికర్ణులును | బూని భోజుంశు నలంబునుండు 'వూరొ,..ని! 

అనిలజుం-డడరిన న్యస్ర్రుగురుండు | ఫఘనతిం గుమారవర్షము మారుకొనిరి, శ 

కలళసంభవు (ప్రాపుగల (ప్రతాపమున | ఎలయక నసీకఘుమూరాఎళి యెక్కి. | 

నూరు కాక్ళజు మేన మహనీయ ఘోర | నారాచభారలు నలుగడ నింప 

గాలందిమాలిన నెయ్యి గుమ్మారింపంగం | జెలి నాల్క-లుగోయు శిటటో ల న 

నుండి మవోోద్దండ మార్లణవీద్య | నిండారం జూవీన నృపచం్యద్ర్య వినుము. ' 

పండ భేదిశిరంబు కుంభినిం (జైశ్లౌ, | నుండె నగాధృష్యు+ డుసురువోనాడి (" * 

గనకధ్య్వజుయ రెండు ఖండంబులయ్య ,'! తునిసె వీరావికుత్తుక మృదులీల్య '-' 

కుతీ ,నుభొవాండు ఫోయె' మభవ్రకొల్వునకు, | 'నెజి దీర్భ'చావాండు చేతీఫొలర 

ిట్టినగతి .గూతె దీర్గ ర్భలోచనుడు, | పట్టీక శెజివారు ఫోజిరి. విజిగి ౪ 

"రియూూధముల దము శంరీరనంబు | కరణి నీమునల బకధ్యంసీ! తోలి || 

బరార్చె ; నప్పుడు (గ్రుంకి నరుణగభా స్త్రి, | కార్చిచ్చు కెంజాయ గగనంబు డాయ 

పనునాలి: నరటిన (పేకవశ్ర్రమ్మలు | భంకటిసీను సీర్కోవిద్యోతమున్య 34 ౮ 

ంన్నతీ భుజముల నునుచుకొన్నట్లి | సన్న పుం గబీవులు 'జందెముల్ గాగ. ౯ 

నియల్లదోయిళ్లను ముంచి యొండొరులం | జల్లెడ కీలాలజలము ' లర్ల ర ముగ, శల 

ప్థాట్టిమ్యూటిక్నిషీ పీర్రనుండల్వి .భొగ్గడు | భ్యూట్టలు (పణవాది మంత్రముల ANUS 

విధభూ' వశీ విప్రుల | సవిత గ్రుంకల నిట్టిసంధ్యలు వారె, 
Tp లే 2 



భీవ్మపర్వమ్యు చతుర్థాశ్వాసము 

తమ్ములు సమసిన తాపభారమున | నెమ్మి నింటికిలోక వీ పెద్దకొడుకు 
సేనల బురికోల్పం జెలయి పార్థులును | సేనల నొలుప నొనేనలు దాం 
బలిసి పూర్యాపర పవన వేగమున । లలి నిందు నందు దొలంకు కడళ్ల 
శ్రమమొప్ప వారాసిగతీ సంగరాం౫ | ణము పొల్ల నపుశు నేసల యిీిడ్చులా 
తునిసిన తొడవులు దోరిగిన విగులు, | సెనంగాన్న కవచముల్ వదిలిన వలువ, 
గతి భారిన మునుగల్లి కదనోర్వి యిప్పుడు | రతిశలహాంత వార్యర్త్రీని బోలె, 
అస్నుడ్గుతిమిర మందందు: బర్యుటయుం | జవ్పనైన రణప్రసక్షి భాలించి 

"సేనల దిలిపించి సేనాధిపతులు | మానవనాథు సమ్మతి బాశెయులకుం 
జనుబెంచి రందఖు, సమరదినంబు | ఖెనిమిది నేటితో నీజేరె ననుచు.” 
అని సంజయ్యండు చెప్పె సొంబికేయునకు। | నని ముని జనమేయశ్నీతిపతికి. 
జెప్పినగతిం జెప్పం జెలంగి యామింబ 1 నెప్పాటం గథ చెళ్లా నెజీలింపు మనిన 

శరణాగత్యతాణ ! జానకీరమణ ! | కరుణాఢ్య ! నత్యసంకల్ప | సర్వజ్ఞ ! 
అతులితవిఖ్యాత ! ఆగ్యంతరహిక ! | క్రతుకర్త! కతుభో కృ! కామితేఫలద ! , 

నీలమేఘునిభాంగ ! నిగమాంతిరంగ ! | వాలి వాసరభంగ ! వర జయోత్తుంగ | 
సుజనరంజన | రామ ! సుముహితోద్దామ! | విజయంబు రఘురామ ! విజయాభిళా 
ఇది సదాశివభ క్క హితేగుణాస క్త | సదయన్నరూప కాళ్యపగోతదీఏ 
స్తుతిపాత్ర వల్లభసూరి సత్పుత్ర | భుతినుద్విధేయ తీమ్నుయనామ భేయ : x 
రచితమై భీవ శ్రైవర్యమున నాశ్యాన | ముచి తార్థయుతబుగా నొప్పె నాలవది, 

' 



పంచమాశ్వాసము 

నాసా ప్రియ 

శ్రీకంజదళనేత్ర, సీశాకళశ్ర, | ప్రాకట శుభగాత్ర్ర భవ్యవారిత్ర 

లలిత మనుధ కోటి లావణ్య దివ్య | 8 లితవి గహ నిత్యకల్యాణ, రామా | 

అవధారు మజియు సంయమి ఇెప్పందొడంగా | సవినయస్ఫూర్తి కాజనమేజయునక 

“అరీతి నగరికి నరిగి రారాజు | గారాబుశమ్బులు గడచన్న వగను 

కాలం జెమర్చి దుళ్ళాసనుః జూచి | “ యీలోనం గర్భుని నీవు సౌబలునిం 

కోడితె” మ్మృని యంచి తోడియోనులను | వీకుపట్టుల కంచి వెన్నెలబయటం 

“స్తూరి నమగిన కమ్ముని విరులు | విస్తించిన రత్న వేదిక మింద 

ంహోసనంబుపై జెలువైన యువతీ | సంవాతి గొలువ విశ్రాంతి నున్నంతం 

ర గాంథఛారులం గపటలత్షణులం | దూర్గ వై ఖకం చచ్చి దుశ్ళాసనుండు 

న్నిధిం బెట్టిన సముచితంటైన | మన్నన మన్నించి నునుజేశ్యరుండు 

గారల కిట్లను , “వాహినీ నుతుని | పోరుచూచితి , (ద్రోణుపోరు చూచితిని , 

వాంతిగా వారెల్లం బౌండవపత్స | పాంతులుగాని నాపనినారు గారు, 

య్యువేతులం గదా యస్టావశేస | మయ్యె నాబలము లొయ్యన వచ్చివచ్చి, 

te 0 తం 0 ॥ 4 0 

గ నాడు మాట ముందజినుయ్యి "వెనుక | దగరను గాధయుం దలకూడె నాకు, 

మజీయం గలాండనిటమూంద ?” ననిన | నామహీశ్వరుయుల్కె- నంగాధిరాజు ; 

పగయెంత చేవరబంట నేయలుగ ! | తెగ జూచువాండం గాం తేయులనెల్ల 

కుము గాంగేయుం దేకుము (దోణు | నీకార్యసోనికి నృప పీరలాను, 

కుకునూారకు లిట్టుకూలుచో దారు | పరికించుకెల్లం 1 దప్పకమోసమొను, 

్గె పార్థులలోన నిద్దణీ ముగురి | (బెళ్ల శేయక భాన ేవ నీయాన 

-నుపు రణమింక మందాకినేయుం | బౌనుపు మూందకు. బవళింప నరుగ 

చి పలికిన నాత్మ నధిపుండుబ్పొంగి | యనుజునిం జూచి “యొయ్యన సీవ్రు నేను 

పగేయుని యింటి కరిగి పోటునకు | "రేపు రాకుండ. (టౌర్ధింత మాతనిని,” 



ఛీష్ణుపర్వము, పంచనూశ్వాసము 

దుర్యోధనుడు ఫీన్లంని నిష్టురములాడుట 

ని చెప్పీ సౌబలు నంగాధిపతిని | జనపతి ఏీడ్కొని సముచిత స్ధితిని 

విధ సౌరభావస్సు విన్యాసవిభవ | నవపరిమళ భవ్య నవ్యతోయముల 

అకమాడి సుగంధి చంధనంబాడలం | బలుచగా౭ బన్నీటం బదనిచ్చి యలంద్వి 

త్తినివరాలి చిత్తంబు గంటు | మెత్తనై వెన్నెల మేళాసమైన (1) 

లిపట్టు ధరియించి వేల్పుసామ్ములను । వెలింబెట్టు తొడవులు విలసిల్లం దొెడిగి 

కుని నెత్తావి గండుతుమ్మైదల | రమ్మను విరులు శిరమ్మున( దుజీమ్సి 

"లసూర్య (పథాపటలంబు నేలం | జాలు కిరీటంబు సం్రీతి. దాల్చి 

మ్నులు దొరలు ముత్రమ్ములై కొలువం | గొమ్ములు నలుంగడః గుంచియ లిడ 

క సౌరభ్య పరంపరఠాభరణ | విస్ఫృమర నవృతైల విపుల మైనట్టి 

దీపికా కోటి గదిసి యేళేర | నురగాంక రథమెక్కి- యొయ్యనం గదలి 

ఏటం దొలంగు తొలంగు మని వేత్రకరులు | పటుగతి సందడి పాయ (వేతన 

సమాటు పారక పరన [కమంబు | పులకాంకురంబులు పుట్టించుచుండ్క 

లి పషార్షడికాండ పాంకారరవళి | శై లరంధ్రంబులం జరియింపుచుండ 

౦చాకినీ నూను మందిరంబునకు ! నిందువంశాధీళుః డీ రీతి వచ్చి 

సర దేశమున రథంబంత డిగ్గి | గారాపు తమ్ముని కరమూందుగొనుచుం 

క్యాంతరంబులు గడచి “కృ స్టెక | లక్ష్యుచిత్తుని భీమ్ము లాగొప్పం గాంచి, 

శని పాదములపై నాందల వేర్చి | యతండు పెట్టించిన యర్హ్భృవీరమున 

ఏభ క్తి దై వాజం గూర్చున్నయంతం | గురు వీతామహుం బల్కెం గురుకు లేశ్యురుంద 

ఏమయ్య భీష్మ, నన్నిట్లువేశ్సీంప ? | నేమయ్య పార్టుల నచ్చనిచ్చితివి ? 

| పల్కిన ఖు నీటిపై వాత, | గావున ధర్భుజు ఖండీంప లేవు, 

ముని మోదంగలేవు ; | తగం జూచిమాచి యింద్రజుం గూల్చలేవు; 

టియు ముద్రాడంటోదు ; | ఇదియేమివిధమన్న నిన్ని చెప్పెదవు 

కీని లోభగుణము! | మమ్బుం దానోడించుమార్ల మో యెజుం 

కునందనుల | నిట్టి నీ వ్యాదయమే నెటు నమ్మితిని, 

(మూ) 



గ్రా ద్విపదభారత్ర మ ' 

తెగిన నీ యెనిమిది దినవోలిలోన | మగంటిమి నేమేలు మోకుండేసితివి ? 

అన్నియు నయ్యె న్మీనాజి, చాలించి | నున్నింపవే నన్ను నునికితపడక, 

వచ్చితి నారాశ నమ్ము గానీక ] పచ్చవే కిద్ణునిం బోటున "కెల్లి, | 

వాంచొక్కర్తుండె నాకు నళ్ళుయగాని | నేంజెల్ల మారు మో చేర్చుల వారు 

అనిన నమ్మాాటలనమై్మై నమునోవీధి | ననయంబు నొవ్పింప్ల నటం గొంత సేపు 

ఆనతవదనుం శై యతేశూబకోండి | నీనందనుల. జూచి నిట్టూగ్పుపుచ్చి 

1బలుకు నోరికీ రక సలుకకపోని | బలవంతమున నిట్లుపలికి భూవిభుని , , 

“* అక్కటా 1! నాచేతీనై నంత చేను | ముక్కంటి సాత్రిగామోందుదు రిపుల 

నరుని భీముని నిల్చు నాప్రయాసంబు | వారియొక్క.గోలులన నాయాత్శయునెటుల 
నుకిట నర్గనోల భామండలేశ్వగుల | వికట కౌర్యుల నిత్య వేవురం (ద్రుంతు. 

పౌణనంచనలేళ పడిన పాళుల్ల | "లేణువు బేసి యీారీతి నాడితివి, : 
వె వబలంబు ఢీంటని పుకుషులకు | నేవెరవున జయంబీజేర చేర్చు ? ల 

కాదువో పాట్టునిః గదనోర్సిగాలువ | నాదివివ్లుస్యక్తే న నలవియే మొదల a 
పటనాటకుంయ రక్షకుందై ౪ కృతుల | డుపకారి పార్టు యొద్దనె యుండ “ 

ట్రై పాద్థని శాల్వ నశ్వరి తరము ? | పట్టునో బట్టి సోయలికలి నన్ను ౧! 
"బ్పడ్డ వేల్పుల 'బొటిరగ6 (ద్రోలి 1 శాల్పంే వాసవు భాండవవనము'!" | 

'వరంబులోవల భసుని'మెక్నించ | తివ్రుటమైం ౩బడయందే దిన్య'బొణములు 1 

ంధర్యులకు నోడి కర్ణుంతు నీవు 1 .బంధుసమేతంబు స్ట్టువడంగ ల్ స్స! 

సి గయ్యమున గలి వాడివే మిమ్ము, | నిడిధించుకొన్నా (డు విజయు(డకొయగాంణా ౮ 

క నన్నుం గరు. ముర్ట్మిడి శ్లోణుం గృపుని | మునపేనలను గెల్ని మచ్చే స్రగుపురిని 

కింబట్టువడిశ గ వ్రజరు నొక్కరుడ | విజివించుకొన్నాండు విజయయు,డొలాండొ 1 

శుల 5 పాంచాలీ స్వయంవర వేళ | నితరుల ఇెడయ్యాశయిషువిద్య నెణివీ ౧ 4 

అవ [కొని ల్ల క్లేశ్రాధిపక్లుల. | విజుగం గొట్టినవాయ విజయుడొయాశొ! 
tera | గక | 

క బల్తా( ఖో నిన్నాళ్లు నేను | బట్టి పెనంగితి బలము గోల్పడక, ఇ, 3 
లో న్ 
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(7) gs © EB vara 

పలికి వోకి కిగాగన ౧ మందం + 



భీవ్యుపర్వము , పంచను “వాసము 

నిపల్మి. మజియు నిట్లను రాజుంజూచి ! * విను నాకుగాండీవి విజుప దుర్గ ట 

తేనికోప్క, శిఖండి నీక్రింప నోప, | నితరుల సాధింతు నెందజినై న, 

టుగాకో పాంచాల యాదవ మాత్సు న! అట చేది మగధ పాంజ్యాదులు నను 

డరి తాశినం ద్రుంతు నదియు జూచెదవు, | కుడువం బోవుచు చేలకూరాకుల 

"సలం బా్థల కొక్క. పోరామి టెత్తు; | పసనెల్లీ నాబావుబలమున హెత్ర 

+పాటి పనికి సీవిట్లు రానేల! | వేపొమ్మ్లు నగరికి విడు కూర్చి,” యనిన 

౦దంబులో నూజజిల్లి రారాజు | మందిరంబుర జీల మంత్రుల భటుల 

మ్ముల ననిచి యంకపుగంబునకు ! సమ్మదంబున చేయి సౌభాగ్య లీల 

కరత్న క్రీలితోన్నత మహో స్తంభ | వివిధ శేళీకూట వి(శాంతభూనిం 
న్యాంఒరచ్చన్న చేదీస్య మాన | భవ్య కర్పూర దీప పభామిళిత 

ఏత సద్దంధ సౌరభ 'పూర్యను*ణ | ఖచ్చితెక మృదుతూలికా తల్పమునను 

ంకుమగంధులు కొవమరొప్పం జేరి | కంకణ రుణరుణ త్కెరంబు లడర 

'యారములతోడ నుపవారవిధులు | చేయ చెంతయు సౌఖ్యసిద్ధిం జెన్నాంది 

గారాత్రి నిద్రించి యమ్మురునాయ | భేరులు ఘోమింపం (బియముతో లేచి 

స్ట కృత్యంబులు నిష్టతోం దీర్చి | వ్రత్యంత నిజముూూలబలములు గొలువ 

నరథారూథు(డై. కదనోర్వి శేయ్ | తన మైన్యపతిం జూవి తద్ జ్ఞులం బలికి; 

నవమ డినసయుద్ధ (కనుము: 

(డు శాశ్రవసేన నెల్ల వధించి | నుతీగతిం యొండుసూనమల గెల్తుననుచు 

త్రీ పల్కినాలెల్ల భంగులను | ఈరథికో త్తము నింక నిందణిము( 

సీ లావులుమాప( గలవార, * | మనినం కిగొదుకక దోరలియ్యకొని రట్టిపని! 

ంరనదీసూనుః డాత్నలో నతని | త్రమకసుమాటలం దలపోసి పోని, 

ని పక్షంటైన వెళ్లి వేగాక | యేనాటం గల రని కియెంతయు నొచ్చి 
ఏక గర్గునిం బంపుమనిన వాక్యంబు | తనమది "బొణమై తన్ను గారింప 

రనర్నావాంబు చస్పనై యున్న, | నమరనదీసూను నాత్యకీ లజీలి 
శీళుం డతని కుత్పాహంబు పోడమ | జ tee ee wre 

గార్లమాన 2 గొదగక, 8, యిన్ని యు నోర, (నూ! 



“ మనమెల్లం గురువీతామమాబని చేరువను | మొనకట్టి రణయత్న మున నుండవలయు. 

వారకీతనికి నిర్యది రెండువేలు | తేరుల వీరులు తేరముచ్చుట్టు 
నుండంగవలయు ; శల్యుండు గురుకృపులు | నెండియు. గురువీర ఏతతి సర్వమును 

గాంగేయుకడకు శిఖండి రాకుండ | నంగరత్షయి యవళ్యము నుండ వలయు, 
వెనుకకు భిమ్ముండు వినిపించెం గాదె | తనకు, శిఖండికి దవై ఏన. తెజల. 
నేయ వాం డితనిసన్నిధికి రాకుండం | బోయిమిం గాచుట పుణ్యంబు మనకు, ” 
అనుటయుం దమ్ములయ్యధిపునాన 0బు | విన నియ్యకొని ; రట్టివేళ నాన్ఫపులు 
అట సర్వతోభద్రమను మహావ్య్యూవా | మెటునంటివారికి నిలనసాధ్యముగ 
నిలిపిన నొడ్డుసన్ని ధి. చాను గృప్పుండు |! కలశజ కృత వర్శ గాంధార నృసులు 
మై ంధవ శల్యులు సరవిం గుమాళ్ళు | బంధురంబుగ సైన్యపతి నిల్ల రధిప | 
తేన వలపట సోమద శ బాహ్లికులు | ననఘుండు (చాణి వించానువిందులును 
బన్ని ; రా భీష్టు దాపట హాలాయుధుండు | నున్న తి ద్రైగర్శ భాగిం గృతాయునును 
భగదత్తుండును గానం బడి నిల్చిరంత, | జగదీశ్యరుండు సుశర్శ శలుండు 
నాయలంబుసుండు వ్ర్యూవామునకు నడుమ | వేయిపౌంజులం గూడి విలసిల్లి రధిప ! 
అంతం గాం తేయులు నాజికి వెడలి | శంతనసూనుని సర్వ్యతోభ (ద 
ఘటన పఏీక్షించి యీగతి బలవ్యూహా | భుటన యొక్క_టి దీ ర్తుగాక నీవనుచుం 
బాంచాలనూనుని బనుప నాతండును | మించిన తనచేర్సు మెటణిసి యచ్చట 
యైన్యవిన్యాసంబు సమకూగ్చునపుడు | ధన్య శ“ర్యుండు న్ వీధ్యజుం డొప్పం బలికి: 
“పాంచాల, చూచి తే! పరుల మొగ్గరము ; | మంచికయ్యము నేండు మనకు గాలలదు. 
ఆపగేయుని తేరి క ఖిలపీనులును | (బౌపునై నిలిచిరి పదిలంబుణోడ, 
ఈతని నందలు నిట్లు రక్షింప | సీతండు 1జయసిద్ధి యీనున్న వాండు. 
ఇంక నీను శిఖండి నితని క క్పైదుక | సంకురితో త్పాతమై యుండం బన్ని 
యతని సంరక్షణం బందటుం చేయు | మతముగా వ్యూహం బమర్తుగా.”” కనిన 
నతడు విరాట సాత్యకులు దాపటను | నుతిం క కాభినున్యులు వెలుపటను, 
మనుజేం; దుం గవలతో మధ్య భాగమున | విను (చాపచేయుల వెనుకను నునిచి 

_యెలమి గాంేయు కక్టైదుర శీఖండి | నిలిపి పార్ధుయ దాను నెతి భుటోత్కచుండుం అననా! 

1. జయనిధినున్న వాండు. (మూ) 



ఛీవ్మపర్వము ; పంచమాశ్వాసము “౧౦౧ 

చావనియును వాని ఒలసి' యేవుజుక | వేవచ్చుగతి చేసి విను 
ఎడ నెడం దగువారి నీయొడ్డు గలయ | నిడియె చేవాసురు లీక్షించి మెచ్చ 
బట్టు సన్న ద్ధమై యిరువాగు నసభ్ము | ముట్ట తూర్యంబుల (మోతలు చెలం 

గవులకుం (జణుతింప గణుతింపరాని | జవమున డాశి యార్జవమున( బోర? 

నభిమన్యుం డా వేళనరుణాశ్వరథము | రభసంబుతోడ. గారవ నేనమిాంద 
నడపీంచి దవూదిపై నడచు పావకుని | వడువున నిజబాణవహ్నొ గాల్పంగ, 

నొకబాణ మతేనిసై నోపదు నాట, | నొకరథం బతనిపై నోపదు నిగుడు 

నొక యోధు నతనిపై నోపండు గవియు |! నకట సామాన్యుండే యభిమన్యుం డధిప 1 

అతనిచే సీగా నికావళి యెల్ల | హతీమగావచ్చిన నధిపతి కలంగ్ 

యసుర నలంబుసు నప్పుడు పలికె 3 |! “వసముగా దభిమన్యు వారింప మనకు 

జ 

అలంబు సుం డభినున్యుని పై. గవియుట 

నరున శెక్కు_డు గాని నవవిక్రమమున | సరిగాండు మనుజశేసరి యగుంగాని ; 

ఇట్టివాని నడంప నీవె యొవధము ; | ధట్టించి పాండవతతి కేమెచాలు,” 

ననిన ననేకద్రై త్యావళిం గూడి | దనుజుండు ధవళాళ్వుతనయునితో డ 
దనుజ సేనలు. చాను దాశిపోరాడ [| 9. అ. అ. అ 38 

నలుగులు దూజని యసురమూర్తులకుం | గలంగి పాణం జొచ్చెం గాం లేయబలము, 

అదిచూచి [జాపచేయావలి కినిసి | (త్రిద శే ద్రపౌొత్రు తేరికి నెడసొచ్చి 

దైత్యసేనల నెల్ల ధరం గూల్చం (బథమ | దై త్యుండు వారినందటి నేయ, వారు 

క్రరారనారాచ మగ్నునిం జేయ, నపుడు | తేరిపై మూర్చిల్లి (తెళ్లై నయ్యసుర, 

. శెళ్ళి యంతనె తేటి దితిజనల్లభుయ | విల్లుగైకొని వారి విపుల కేతువులు 

పెళ్ళైన గొడుగులు పృథులాశ్యచయము | దుల్లి'పోవంగం బలుతూపుల చేసి 

ధనున్రులు నడ న స్ర్రమ్ములు తొడిగి | తనువుల నైదెదు తాశించి యార్య, 

నోడకుం డోడకుం డున్నాండ ననుచు | (గ్రీడితనూజుం డాకితేవుమై నిడరె. 

ఫీడు రాతుసుం డస్ర్రవేది పార్థజు(డు | వాడి కయ్యంబిట్లు వర్తిల్లం గలదు 

చూడ రండని సురాసుర సిద్ధ సాధ్యు | లాడంబరము సేయ నయ్యిరువురును 

వివిధ పర్యతవృష్టి, ఏరా(స్తువృష్టి | నవ నుహాోోరగ వృష్టి నారాచవృష్టి 

దంభోళివృన్ట్ ౫ దాశ క్రినృష్టి | సంభృతో ద్ధతిం బోరి జడియక యంత 



౧౦౨ ద్భిపద భారతము 

నితరేతర్యాన్త్ర సంభృత రకసిక | వితతాంగ భయదులై వీరహాసములు 
సేయుచో, దై త్యుడాజిష్తుజమాంద | మాయాబలంబున మబ్బు పుట్టించి 
బాలుని లోచనపథము గప్పుటయు | బాలుండు నదివిప్పె భాస్క-ర్యాన్ర్రమున, 
అనుర వెండియు మాయలతనిపై6 బన్న | విసువక దివ్యా(న్ర్ర విద్య నన్ని టిని 
బాలు(డు తోడ్తోన భంజించివై చి | వాలమ్ము లడరింప వాండోర్వలేక 

యనుర పాటినం బాండవానీకమార్చె ; | వసుఛేశ, కౌరవావళి చిన్న వోయె. 
అప్పుడు గాంగేయు. డధిక రోవమున | నప్పిన్న వానిమై నతిరథ కేస్ట 
శత్రములుం చాను నుజ్జంల రేఖ నడర | శతముఖ పౌటత్రుం డాసమితి కొనక 
యందట కందణె యాజి నేయంగ | నందనుధృతికి నానందించి నరుండు 
ఆపగేయునిమింద నడర, నువ్చొంగి | భూపాల, యిర్యాగు. బొదివె నిద్దజను, 
అట్టి సంకుల యుద్ధమందు సౌభదు | గిట్ట తాక బోవు క్చృపునిం బోనీక 
సాత్యకి శరనహ్మస్రముల నొవ్పింప | సత్యంత రయముతో నరుదెంచి (చాణి 
శే నేయు శరసహ(సములం దానొంచి | జానొప్ప నొకకోలం జాపంబు దునిమి 
యార్చిన నొండు విల్లతండు ధరించి | కార్చిచ్చువంటి మార్గ్షణము సంధించి 
యేయ్య నేటున (బాణి హృదయంబు పగిలి | యాయువు కలదొ లేదన మూర్చవోయి 
శేరి కంబంబువై చేహంబు నిలిపి | ధీరు. డంతన మూర్భ చేతి కోపమున 
నుత్సాతశకేతును నొరవెట్టుతూపు | తాత్సక్వచిత్తుడై ధనువునం దొడిగి 
లే నేయ, పడుమని జవ మొప్ప నేయ | దాని న మోఘా(స్త్రధారం దున్నాడి 
హరితమ్ము. డట్టి సాయక సహ్మస్రముల | గురుతనూభవ్రు ముంపు గురుం డెడచొచ్చి 
యతని విల్లు ప తొక యాతీపతంబు | శతఖండములు "సేయం జయ్యన వచ్చి 
యర్షునుం జెడచొచ్చి యపుడు గాండివము | గర్జిల్లం దూపులం గప్పె నస్గురుని 
అని సంజయుండుపల్క_ నాంబికేయుండు: | * మును (దోణుతో యుద్ధమున ధనంజయుడు 

ఎదురు గానన్న వా; డితండును నరుని | నెదురకు మన్నవాం డెన్నండు నాజి, ఆమాట మటచెనో, యట్టి ప్రతీజ్ఞ | తామరసాక్షుండు తా మాన్చినాండొ | 
గురువు తోడనె గుటగుట లనుమాట | పరికింపం గలి7 నీపార్థులయందు. ఇనెపాటుగా వచ్చి వార్థుడగ్గురుని | నేపాటు గావించై నెజీటింపు* మనిన 



భీమ్మపర్యము ; పంచమా వ్యాసము ౧౦౩ 

అరును(డు [దోణాచార్యునితో యుదము సేయుట 
జ య 

నెజీంగింపం దొడల వాండిట్లని ౩ “రణము । తరువాత గురుండగుం దండ్రి తానగును 
సుతుండగు హితుండగుం జూడనున్న దియె ! | గతి గూర్ప్చవలెం గాక మా (త్రధర్శంబు, 

కావున శిష్యునిం గావంగ వచ్చి | యేవెంట గురునేల యీతీండు విడుచు? 

వినుము (దోణునిమో(ద విజయుండిట్లడరి | మునుకొని నారాచములు మూండుపజువీ 

యంప తెట్టువ ముంప నతండు భేదిలక | నొంపంజొచ్చె సితాళ్వు నుతసాయకముల, 
అంత నింతటం బోవదాజి యాదొరల | నెంతటం బెట్టునో యేంలోదు ననుచు 

గ్రీడివైం బడం గడంగిన పతిలడచి | 'యేడుకోట్ల (తిగ ర్మ అెడసొచ్చి నరుని 
బొదివిన, నతే(డల్లి పోగదోవరాని | మదరిపుగణము పై నూరు తా(స్త్రుంబు 

తొడిగి యేసిన నేన తూలముభంగి | వడిం దూలి పాటు-చో, వారించి గురుడు 

పర్వతాస్త్రం బేసి పటు వాయుబాణ | గర్భ రేఖ యడం చెం గ "రవ్యులలరం 

గాండీవి యలిగి ఆగర రకులంబు. | జండ నారాచ నర్ష ౦బునం బొదువం 

బతి యంత. గృపశల్య 'బాహ్లీక పతుల | ధృతిం గూడి నరునేయం దెములక యతండు 

కరపవీరదళ సాయకముచేత భీతి | కర వీరదళ సాయకములు ఖండించి, 

కలశజుండాదిగా. గల యీవురకును | దలమునుకలుగాంగ దర్పించె నధిప ! 
నరుండిట్లు దర్పింప నాథ, యీవలను | సురనదీసూనుండు భూరత మెజసి 

శమనజుకడనున్న సై సైనికో త్త త్రముల | సముయింపయాం బొచ్చె జలము శెట్టింప. 

పొరీపొరి గాంధార భూరి శ్రవనులు | దురము మా(బేయులతో. దలపడిరి. 

భదత కాళింగ పతులయూధములు | జగము వట్టని దంతి సమితియు6 దారు 

కరువలితనయు పై గవియ నజ్జోదు | శర శరాసనములు చయ్యన డించి 

గదగొని రథ ముడిగ్గయగ మూర్తిభూచి | మదగజఘటలెల్న మదముల నుడిగి 

యంత నంకుశముల నాలో నాంగంగ | నెంతట నిలువక 2 యేలౌ నబ్బీతి. 

కరులిట్లు పాటిన౭ గాళభింగపతియు | నరకసూతియు. బోక నానా(న్ర్రసమితి 

వాయుజు బొదివిన, వారి వాయుజుండు | నాయతగద వెన నాయుద్ద మమ, 

అంతలో నక్క_డ యమశనూభవుండు | శంతన సుతుతోడి సమరంబు తనక్షుం 

గడు బెడీదంబై నం గడింది నాన్ఫపుండు | ముడివడి దిక్కులు మొగ మె త్తీదూచి, 

1. సైనికోత్తముల. 2. యేలయినఖీతి. (మా), 



౧౦౪ ద్యిపద భారత ము 

భీమునిం బొడగాంచి భీతి నిట్లనియె : | “భీము చిక్కితి రావె ఛిష్టునిచేత ; 

రథము ఖండించె సారథి నుక్క_డంచ; | వృథచేసెం దూపులు విల్లుదున్నాడె ; 

పహయములందుంచె; 'దేవాంబెల్ల రక | మయము గావించె; సామర్ధ §ంబు6 బెంచె. 

వకాధ్యరము నేయ నెత్తికొన్నాండు | భీక రాకృతిం “దొంటిభీష్ముండు గా(డు, 
_ చెల్లబో నానేన చించుచు మట్టి | మల్లాడుచున్నా (శు మాయపుందాత. 

దేవేంద్రజునశై నం దీరదీవేళ ; | కావవె యీావేళ? గడముట్టు.” ననిన 

భీముండు లయకాల భీము(డై పేర్చి | భూమిళు దశ చూచి భుజశ క్రి పెంచి 
భగద త్త కాళింగ భర్తలతోడి | జగడంబు చాలించి చయ్యన నపుడు 

నెత్తురు జొత్తిల్ల నిజశరీరంబు | తత్తరింపల వసంతాగమ వేళ 

నిగురు వెట్టినమావి యిదియని ,తోంపం | దగ వచ్చె ధర్శనందనుని సన్నిధికి. 
అతండిట్లు రాకున్న యంతకుమున్న | పతిరతుకై మత ఎస్రీపతి పై న్యపతులు 
నాళిఖండియు (దుప దాధీశ్యరుండు | నాళుగంబుల ఫీషవు శ్ర నలజడి పెట్టి 

*యాసాసం దలలు పోనాడు కొన్నార | యాళిఖండి కతాన నది తప్పెం గాని, 
కందుపోఆ శిఖండి గలుగుటం జేసి | యందటితోడి కయ్యము భీష్టుండుడిగి 
శాం తేయముఖ్యుమై € గదలించె నరద | మంత భీముండు చేర నదియు జూలించె, 

- భీమనేనుండంత భీష్ముసన్ని ధికి | భూమిశ రత్షకై పోవుట చూచి 
_ పులియున్న గవికి నాంబోతు డగ్గణీన | నిల నమ్మువచ్చునే ! యీలసడందనుచు 

ధృతి. గేకయ (డ్రాపదేయ శె నేయు | అతి సం(భమమున. దోడైర భీమునకు, 
_ అంత నక్కడి యోధు * లకట ఛీష్మునకు | నింతం బోదు శిఖండియెదురుగాందొడలౌ, 

విలు గోల యతనిశై విడిచి యయ్యోధు | తల గోలుపోవునో డాయలశచేత | 
కాతము రండని కలశజ |(చాణి | గాతీమ శల్యాది గణ మొక్క మొగిని 
ఆపగేయునకుం దో డాలంబు సేయ, | సీపొజు నాపాయి చేకమ గవిసి 

_నిస్పాణ పటవాడిండిమ భేరిశంఖ | నిస్సర డారావ సీరంధగతిని. 
బోరాడుచో మింటిపొడుపు మధ్యాహ్న | ఛార చూప" నాధారమై దివికి, 

 నెత్తురుకేరులు నింగితోరాయ | మొత్తులాడంగ రాక మొనలనాయకులు 
శేరు గుణ్జము దంతి తెప్పగా నెక్కి | పోరాడం జొత్తురు పొగడ దేవతలు. 

a I 

1 తోట 2, యాశాశ, (మూ), 



భీవ శ్రపర్వము 3; పంచమూ శా(సము ౧౦౫ 

కలి” నెత్తురు బొత్తు గజ భట తురగ | ముల కింక సమరంబు ముగియునోయనుచు 

వెరంబు తల పెట్టి వచ్చననంగ | నారదుం డేతెంచ నభము చక్కటికి, 

ఇట్టి (పజాక్షయం బీశ్షించు (జలు | నెట్టన తవులోన నృపులు వీనంగ 6౩ 

“ బుట్టల గానని పుట్టు పుట్టియుం గుడిచి | కట్టి సుఖంబుండ6 గానక (పజలు 

ఈ చాను చత్తురే ! యిది ధృత రాష్ట్ర | చూచిన పనిగాని మోసంబు గాదు, 

జూదమాడల్గగ నేల! చుట్టాలలోన | వాదులాట యేల! వె రంబుబేల ! 

ఎంతటిదోకదా 0రా రాజ్య కాంత ! | యొంతకాలము నిల నెన్నిరి తమ్ము ! | 

అనుకొని రామాట లందబు వినియు | విననివారైరి మూవధము లెటీంగి. 

కౌరవ కొం లేయ గణమట్టు గడంి | పోరాడుచో వాయుప్తుత్రుని రథము 

సారథి అెచ్చినం జండ దోర్షండ | బోరు గదాదండ సమరంబు మాని 

ధనువు గైకొని బాణతతుల బాహ్లీకుం |! జెనకి యాతనిలేరు క్రీతిం గూలనేసె, 
చిత్రమై సౌభద చిత్ర సేనులకు ఛాతి వణంక యుద్ధము గ్ లుచోట, 

చిత్ర సేనురథంబు జివ్షునందను(డు | పషత్రపంచక మునే బడ చేసి యార్చె ; 

నక్కు-మారు(డు దుర్నుఖాఖ్యు తకేరెక్కె ; | నక్కజమైన కయ్యము చక్క_వినుము. 

(ద్రుపదజు. డావేళ వోణునిం చాశి | విపుల్యాన్రుముల నొంప వెడనవ్వువోడ 

నతేని విల్లును జోడు హయముల సూతు । శితశరంబుల నుగ్గుచేసె నగ్గురు(డు, 

సెన్యంబు. చాను సుశర్చుండు నరు న | నన్యవకా రణకాంతు నప్పుడు తాతకి 

యతని నంబుజనాభు నగచరేధ్య్వజము | శితశర్యపతతి నొంచిన జూచి నరుండు 

కాలకేయ నివాతకవచుల. గూల్చు | వాలిక్ తూపుల వానిని బలము 

నుంపం జొచ్చిన్కసైన్యములు వాడు విజిగి | యంపకోలలు వైచి యరిగెలు వైచి 

ధనువులు విడిచి రథంబులు విడిచి | పెనశువ తల. జిచ్చుపెట్టు నన్నట్లు 

'తెగము (ప్రాణములెంత తీపన్నయట్లు | మగిడి వచ్చిన నొట్టు మా కన్నయట్లు 
చిందజివంద జై -చీకులై పజవ ! నందంద వారి నవ్వె; వారి నూతి నవ్వె. 

అవేళం (గీడిపై నలిగి యేతెంచు | చేవవతుని పూన్కి బెలిసి సి యయ్యెడకు 
జ్ నేయు. డేతెంచి చండ కాండముల | సోన నాతని ముంప్క సునిళితళ క్రి 

శెనేయుపై వైచి శాంతే నవుండు | శై నేయ, యింతట: జనుము నీవనుచు 

1. ద్యయము, (మూ) 



౧౦౬. ద్విపద భారతము 

Tr 

వైచిన, నతండది వదలక పట్టి | వె (గమ్మణి సె న్ పట్ల భుటూ 

అతండది మూండు1సాయక ములం గుకిమి | భిత్ శ వాసుంబువే పివీ చు స్లో 

అంత బాండవసేన లా సమ్మ బొదిపి | కుంత చ్మ్యకాని శ కలు మున టె స 

నానా(స్ర్రుముల నొంప నగ శేతనుయ | నేనొనియునికి సీష్నీంచి అంగి 

యువరాజు. బల్కె. : “నీన్రూటిక యున్న | నవని సంగరజయం ; బటుణంని నీళ్లు 

గాంధారు(డును నీవు (గక్కున పొంకు | సింధుతనూజాతు బేయూలజటకును, * 

అనిన వారిరువురు నడరుచో ధర | తనయుండుం గ వటు నుర్గతి SB HAN 

సర  కేతుడు చాల జలమగి గాసి | డర్పించి యయ్యన్న దస! ye మాటి 

కశాతులతోడ సర్యము సజు మ. పితిపుంజ్హు సని వేలెకీర చి 

పురికొల్ప,నది నభంబుసకు దాంటుచును | దొరయం ,దొకి.న వోటు (తొక్కు . 

"చ్చి wel 

భంజళి వట్లన (భమరి మార్లమ ల | రంజిల్లు "చును టర్మాకమలీలం ఫీ 

శాం తేయసేనలం గలంగుండు పెట్ట | నంతకాత్మజుం డబి యనుజులుం గాన 

బటుతర శరపరంపర పరంగింపం | గుటిలాళ్య సటలంబు కుట్టులు వదలి, 

మోంకాళ్లు తునుకి లై మునిగి (తెళ్ళియును, | విశ పొగలు (సేమ్య వి? 

నిడుిపొడనులు (వస్పీ సే )పాలయ్యు, | మడ నకుములు (కోని Wo గోస, 

గుండెలు నలిగి నగును నూచమయ్యు |! నిండు కొతు PEAR 

| వ i ety ' 

WE: LI IY Cee బళ Ht 

గీటకంబులు పోలెం గిచ్చళ్ళు గొన్న | ఘాటకంబుల పొటు కురు రాజక ని 

యాదరంబున శల్యు సప్పుడు పలికె: | “వడి జయంబు నాకీ న్ధూరకున్న ! 

దుర్యోధనుడు శల్యునిం 'చాండవుల పె బురికొలు కు 

సొలవక సనీలావు పకయున్న | నిలువు వీఠగ మొక్కు. నీయ ఫర్ [కు 
1 

ళా 

నీవు వేలా(దినై. నిలువక యున్న ( | భోన్చును జయల,ఖ్ళి ) Ms వెడలి * 

యనిన శల్యుండు పాండనాగజుం వల | నని కొం 

జిక్కు.లు పడ నేసి చెలగి యిట్లనియె; | * బోనికు జీనింక మిరు, ం / శ్రా ba | అక్కడ ఖ్ బోనిత్యు Ann EN i 

త. 

క్ష, సొకంబుల, 2. పొరలు వృష్టి + ప్ర, "సెష్ప్రనేలయ్యు. (చమూ) 



భీవ. శ్రపర్వము ; పంచమా శ్యాసము ౧౦౭ 

ఎక్కడ గెల్బినా శెచ్చోటం గీరి | దిక్కుల నిడినారు చేవాంశులార ? 

ఏలికలై ధాత్రి నేలజూచెదశె? | చాలుం గారవుసొమ్ము జయము మోకగునె ! ” 

అనుచు ధర్భతనూజు నతనిసోదరుల | సునిళి తాస్ర్రుమ్ములం జుట్టుముట్టుటయు, 

వీభత్సు. డావేళ భీముండు. దాను | భూభ్రరృముందట బోరన నిలిచి 

శర వార్థి నొక్కట శల్యు ముంచుటయు, | గురు ఫీష్ణ లొదవి యకో.లలు నజికి 

యిషునృష్టి, ముంచుచో నిరువాగు నపుడు | విషనిధి వివనిధి విధమున డాశి 

యాజి గావించువో నపరాన్హామయ్యె | రాజేంద్ర, వును మిట్ట రణ మెందులాన, 

భేమ్షండు విజృంభించి పొండవ సేనల నులునూడుట 

(పొద్దుదిక్కునుజూచి పోరాట బయట | గద్దించు కొం తేయగణమును జూచి 

ఛీష్సుసింహము పెచ్చుపెరిగినభంగి | నూష శ్ విమ తేభయూభంబు చొచ్చి 

చతురంగ పై న్య మస్మకములు డొల్ల, | నతు లాతపత్ర సంహాతి పెల్లగిల్ల 

నురుప తాౌకావలి యు వ్వెత్తుగాంగం | దురగ1యూాభములు నెత్తుట దొప్పదోలం 

'బెగి బండికండ్లును దిశలకు. బజవు, | నొగిలి పదాతులు నోళభుల. దెజువ, 

నాగదంతంబులు నలుగడం జెదర్క | రాగెవాగెలు (దెవ్వి శాతులు చెదర 

గాలుమానుసులు (వక్కొ-లువాసి తూల, | గీలూడి విపుల కింకిణు లుర్వి రాల, 

నేనికతుండంబు లిల(వాలి నవియ | లోనై నదొరల యీాలువు లెల్ల బొలియ, 

మేనిభూషణములు మేదిని (బుంగ, | నాన్యాన్ర్రువితతి చూర్జముకై యడంగ 

వెన్నడించిన నాజి విడువక దొరలు । మిన్నేటికొడుకువపై మిన్నక కవిసి 

' చేయార్చవచ్చినం జెలంరేంగి యతండు | సాయకంబులవాన జడివట్టం గురిసి 

పవనజు ధర్శృజుం బదిటం బదింటం | గవల నావిీట మూట. గవీ కేతు. బదిట 

నా భీమనుతు మాతు న్ట్ననెదింట నొకట | (దుపదు యుయుత్సునిం దొమ్మిదిట. బదిట 

సౌభ(దు శె నేయు సొమూంటం బదిట్క | (ద్రుపదాత్మజులను బద్మూూంటం బద్శూంట 

నొప్పింప్క బాండుసూనుల సేన కడిమి | ముప్పి*గొనుచు భీమ్మునిమై ని బడిన 

బడ నీక (దోణుండు బాణ(పవావహా | మడరించి వాంగుల నాంగుచునుండ 

నట్టి సేనలు సొచ్చి యాపోయుండు | కట్టల్క- కాద రేఖానై భవమున 

1. నాథుల, (మూ) 
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౧౦౮ ద్యిపద భారతము 

'బాహాుగర్వమున నిర్భరమదోద్వ్భృత్తి | సాహసంబున మహో శ ర్యసంపదను 
ఘోరంబుగాలల శోగులు జార్చి జూర్చి | భూ భుజాస్తంభములు చెల్లి చెల్లి, 
ముణియు చుం జెదర నెమ్ములు రాల్చి రాల్చి, | కబుచు నెత్తుట వసంతము లాడియాడి 

చట్టలు వాయ వూంసము చెక్కి. చెక్కి ! అట్టుగా వెణిచి పాణి (దోలి (దోలి, 

యజితీలీలల గుండియలు చెండి చెండ్కి | గిజరుగాం దలలు పగిల్చి పగిల్బి, 

యిల నృసింహుండుపోలె నెందై న గలిగి | బలువిడి నుగరూపంబు చూపుచును 

ఘుటిక సిద్ధుండువో లె గొండొక చెడక, | నిటలాక్షుండునుళోలె నృత్యమాడుచును, 

ఫఘ'నదవాగ్ని యు. బోలె. గడుం బొదలుచును, | బొూనరం (బవాహంబువోలెం (బెంచుచును, 
పూని వీణాపాణిపోలె మోటుచును | సూనరిపోలె సజ్జుగ నణుకు చును, 
గుజీ వాలికుండువోలె గుంపు" విపుచును, | భోరి పారి (గహ వేధపోలెం దాశుచును, 
శరవర్ష మేఘుమై చన్చింప నొక్క | శరపయో రాశియె సై న్యసంహోర 
నిరతి బదాతుల నీటునేయుచును, | గరి సమామాథుల గండడంచియును 
తేరులాక్కటం గడ లేజం జేసియున్సు | బేరివూడంగరాక ేజంబు కడిమి 
రభచిత్రగతుల నుర్యర పెల్లగిలల | రథమహోధ్యని దిశల్ రం(ధముల్ నేయ 
రణ మెల్లం దానయె రక్తప్రవాహూ | రణితంబు భువనాంత రాళంబు నిండ 
నల పదునెనిమిది యక్షోోహిణులును | నిలుచునే యితనికి నేయని తోంప, 
కారంబుగా గాచకజల్బలు దురిగి | భూ3(ప తాపాన్ని పుటముగా నూంది 
సాయకమయముగా సచరాచరంబు | వేయయజూచిన యాదిసిదుండు పోల 
దలయూ(చి పలుమాజు ధాత మెచ్చుచును, | జెలంగి రారాజు గర్జించి యార్వలోను 
జరియించుచో, వారి సెన్యంబు లెల్ల | నరముల దుముజయ్యు. జక్క_య్యు ధూళీ 
పటమయ్యు. బజగిలియు. బలీ(వయ్యలయ్యు. | జిటిలియు. బెటిలియు. జీకాకుపడియుం 

“" బగుల నా నేనలోం బాస డెక్కడడనా! | నొగిలిన ధర్శతనూజు( డెక్కు_ండనొ |! 
భీము డెక్కడనొ ! దీవింపక తలల | వాము లొండెను ర కై భవంబొండెం 

| “రేవ 'తెట్టువలా ౦డె బిళి తాస్థ్రివసల | (పోనులొండెనుగాని వొడగానరాక 
 నురనదీసుతుం డిట్లు శూరత మెజయ్క | మరలుప మానుప మగ అెందుళేక 

కరిమధ్య వినీబద్ధ ఘంటికావళులు | గిరినిభ తురగాంక్ర కింకిణీచ్చటలు 
1. వచ్చ. 2, మధ్యఖండి. (మూ) 



భీమ్మపర్యము 3 పంచమాశ్వాసము ౧౦౯ 

దుందుభి పటపహోది తూర్యచయంబు | కందైన శరణబాప ఘనగుణ శ్లేణి 

ధారుణిం బడి రూపుదప్పం జెండాడె | నార మేలని దివ్యు లభినుతి సేయ, 

వాహానాయాథుల వధియించులాను | లూహింపం గరిసొచ్చి యుపవనతతులు 

కొసరారం 1గొండాడి కొమ్ములు పిటీచి | వెస మోడుపటుచిన విధమున నుండు, 

తేల డొక్క కేల్లాలు ధరణి నేర్పడక | కలగలుపై యున్న కరులును హారులుం 

జండికా దేవికి సకల మాంసములు | వండంగం దిగిన వడువున నుండు. 

క్రొవ్యాడి తూపుల గుంపులై (తేని | కువ్వలు కవడు వెలిగొడు/గులు చూడ 

నాళుగ నిహూతిచే నటు నిటు పడిన | కాశసంహాతికి సంకాశమై యుండు, 

సరములం (టెవ్వి భూషణ చామరములు | పారిపొర బహావర్ష ముల బడ్డ యెడలు 

కవిసి లులాయంబు శలంచు' కొల్లార | కువల యాంబుజముల కొలనయి యుంటె. 

ఇట్టు పాండవసేన నితండు చేఠిలందిం | గొట్టి సాజ నైవ గోవిందు. డలిగి 

నరుం జూచి పఠల్కె : “ ధనంజయ, కంక! | సురనదిసూనుని శూరత (క్రమము; 

నిమివమా[తములోన పీచేన నెల్ల | సమయింప నున్నా(డు చాటి చెప్పెదను; 

ఇవ్విధం 'బెజిలియు నేల యువేత్స ? | నొవ్యచే ధర్శసూనుని చిత్తవృత్తి 2” 

అనిచెప్ప వినియును నమ్మూటలెల్స | విననివాండ్రై, (క్రీడి విన్న నై.యున్న 
వెండియు' హరి పల్కు; “విరటు వాఖెమున | నుండి సంజయుతోడ నొగి వెనుకకును, 

వనును వినుచుండ చేమంటి డి? | మానవచ్చునె నా(టిమాటల క్రమము ! 

ఒరులు నవ్యక యుండు నునికి మే.” లసినో |! నరు డీట్లుచెప్పె మనంబు కందేల్ల : 

“ చంపుటకేం (బతిచంపక మానం; | జంపుచో బాంధవచక్ర మింత యును. 

బంధుచ[కము. జంపి పడయు రాజ్యంబు | బంధమేకాక లాభము భంగి యగునె! 

ఐనను నీవు నాకె దై. (తబోధ | మాననిచ్చితిం గాన నా(ప్రభావమున 

నరివధ చేసెద ; నాభీష్యుమోంద | నరుగ నిమ్ము రథంబు యదువంశతిలక ! 

ఈతని నారణం వీక్షింప సురలు | కౌతుకు లైనారు కానంగ వచ్చు.” 

అనిన గృన్లు(డు నట్లు నాతనిరథము | చననిచ్చె గాంగోయు సమ్ముఖంబునకు. 

అదిచూచి వారిమైన్యము దై న్య ముడిగి | |త్రిదశ్లేంద్రసుతుళహాడి దిట్టతీనమున . 

గాలగేయులేరిపై € గవిసిన నతండు | పొంగుచు దివ్యా(స్త్రములు ప్రయోగించి 

1, గొ జ్రొడి, 2, వలివేలి, (మా)... 



౧గిం ద్వి పద భారతీము 

యా'నేనం బజుపీ బెట్టార్చి పహుంగార | భాసుకుండ్రో సల్సా వాసాన తంగ 

“ అర్జున, చూచి పోరాడుమో నిన్ను | నర్టిపరాదన గ టు నిం టం 

సురగరు' డోరగాసుర సిద్ధ సాధ్య | నరముఖ గెల, or Ser Tr స్ స్ p 

అడరితి నీమింద ననఘాత [ నన్ను | నడంచి సబ్బుకుకా జ మరు సన 

ఘోర నారాచ సంక్రుభితాంగుం జేసీ | నారాయణుని ము సాలన్ స "ఫ్య చి 

వెండి మేడలవంటి వెిలిమావురముల | గుంజియ బుచ్చిపోం Reus wat, 

యెదుతూపుల వానరాంకంబు నాటి, | యూ ధివ్వ్యరథ మీర న మన్యం కకం, 

రథ తురంగములు తీ వత యోర్వ లేక | Iggdy వ న. 

విముఖంబు.లై న "వే వేగం గృనమ్హుండు | సమళోన్న్న sy “స్సీ సర్ గం LT సం | 

ఘోటకంబుల నూలుకొన' జేనిఫొనుచు | ముకి Wk ని మాద మరి Ar 

నరదంబు పజువీన, నర్జునుండొక శా! శరముస గాం బేయుచాపంబు ఫలే క్ల 
నతికీన నత(డొండు నవశరాసనము | తేటచు ల ha ధినువ్రుతో Mes ty 
దొరికించుకొని తూపు తొొడగక మున్నె | సరు డదియును యుంచి సాతాను, 
తునిమిన నిందపుత్రుని మెచ్చియతండు | ధనువు కీటక సీ దశ, oi 0 
రామువేం గొన్న నారాచ స _పృకము |! సోమార్క నపీళ్ను గో చుటు TRE 
నరుని పక్షోపీధి నాట నేయుటయుు, | గరలాఘపము సోయి గరగలు Maly, 
రక్రాయమానుండై రళ్శిగుందియును 1 క్కిసత్సీలు( పంగ (వ్రత 

సొలయక నిలిచి భీష్సు శ్రనిమోంద న్స | జాలము. Aen x 

“ ఆపోయుఃడు నోచ్చె; వారిసూతి నొచ్చ, | వేపాయిన టి సీ క; Te Ih, roy 
నాజి శేయకయున్న యన్ని భావములు | రాజీవ నృీకుంకు Aras 

శే ణీ తష లో "hs "i : 

(్రకృనుండం తేరు డిగి రీన్త
ుని ప్రక పోవుట 

“* యూరశే నేనున్న నుచితంబు గాము, | సారథ్యమిం PEE Ome, ; తై స్పెం గార్యము వోటుతడకట్టంబట్టి ; | తుష్పుస్య యున్న తూస్పగంతకును ; 
అవియేల మునికోల నడ౭చెద.” ననుచు | | ధవభాశ్యయుల తింది గషపభి కించి పదరుచు నొ లిపై. బగ్గముల్ వైచి | యందువంళ తీలకంబు యస చే గొనుచుః . గిటి "శే కచ్ళవ నీతిధర కుంభి | పటలి పాతరలాడం బగుల సీ మొనల 

Smarr చలనాలను 

| శధవిలయంబనై. (యా). 



ఛీవ్మపర్వము ; పంచమాశ్వాసము గి 

అవనికి లంఘించి యుతంతవెనుకం | దవిలి పార్థుండు రాం దనువు చెవుర్చు, 

“వడి మనుమని మోంద వలదా[గహంబు | విడు” మని పాదారవందంబు 2XoX 

చించెననంగ నూర్జితపు ముత్యాల | యందియల్ ఘల్లుఘన్నని (వోయుచుండ, 

వీతాంబరము జీజం బింఛంబు జాూజు | జాలెనతొడవులు జవముచే జాలు 

గంగాతనూజుడై  గవియువో, నతేడు | పొంగుచు సంతోషపులకముల్ నిండ 

“ వారిపారి! గోవింద! యచ్యుత! యమితే! | మురవిరోధి! ముకుంద! ముచికుందవరద ! 

రావయ్య మృతి తృణ(ప్రాయంబు నాకు; | సవ్ర చంపునువంట ! నే. జూవబేనె ! 

విరజ యెవ్యండెజుంగు విష్ణులోకంబు | తెరువు లెవ్వండెజుంగు బే వేంద్రవంద్య ! 

కానంబోయెడి తీశా కాళ్ళణెనం7ా; | నే నిన్ను. గలిసెద నేయ వే తెగను, 
వేమాజు నీకింత (వేల్లాన నేను | భూమినుండిన నేవి పోయిన నేమి! 
పడంజూలం బడజాల భవమహోజుధి | కడలేదు కడలేను కావవే తండి! 

వచ్చెదు పోయెదు వధియింప వెపుడు; | మెచ్చుగా నిడదో మిగిలి నాతపము | 
దాసుని. గృపంజూచు తలంపున నీవు | ఛాసిల్ల వచ్చితి భళిశె నాసామి! 

చెచ్చెర సీను వేంచేసి చంపంగం | జచ్చుటవో జన్నసా ఫల్యవకాట.” 

అనునంత నర్జునుం డామహాోవిస్లు | వనువెనుకనె డాసి వెసనిల్వం బట్ట 

ఏీతండు తగులక యాడుచుకొనుచు | కినాతతీగతిం గొన్నియడుగులు గడవ 

నడుగులం బదిలంబు నాత్మసత్యంబు | నెడలంగ గాండీవి మెట్ట కేలకును 

సొరి నిల బట్టి చాల దైన్యమున | వీశెలులపనం బత్కె ఫో నేమ చ్యు క్ల ! 

ఆజి మానలోలాండనని బాస పల్కి | యోజించితివి నన్ను యుద్ధ కార్యమున, 

సత్యవాదివి సీవు సరణి దవ్సినను | సత్య మెక్కడం బోవు జగ దేకవరద ! 

వనుండ నీతని కెఖ్లత్తుకొంటి ? | వేవాంటట డయ్య యెవ్వరు నాజి! 

ఎగ్గులుమోప నన్నిట జాజవిడక | దిగ్గున రావయ్య తేరిమాందికిని, 

హితమేది భీష్మ నేనెంత నొంచెననొ | ధృతింజూతు రావయ్య "తేరిమోందికిని, ' 

సీవులేని రథంబు నేనెక్క. వెజతు | చేవ రావయ్య నా లేరిమాందికిని.” 

అని యని (ప్రార్ధింప నమ్మాాటలకును | వనమాలి నవ్వుచువచ్చి తేళిక్కి 

పార్థునిం దేరక్కం ఒనిచిన నతీండ | నర్ణి ౬ దేశెక్కి_ శరాసనంబెత్సి 

జేవద తృంబొత్త చేన, సీమొనలు | జీవంబులెడలి మూర్చిలి తేన్ను కొనల 
sam rT RTE IR TNH 

నేం బంపించిం 2 గలం. శి. నాతని, (మ్మా, 



౧౧.౨ ద్వీపద భారతము 

నప్పుడు (పళయకాలాంతకు పగిది | నిష్పూలు కన్నుల నిగుడ మోతండీ 

యార్చి శేవసమంబులై న బాణముల. | ఖేర్చీ యానేనలం బేకెత్త నేసి 

*గాలిధూళులం బుచ్చి ఘను డంతం బోక | వాలికతూపుల వనమాలి నరుని 

నొప్పించి భీమసేనుడు మొదలైన | యప్పాండ వానీక మతిభీతి. జూడ 

యాదవబలమును నా మత్స్యబలము | చేదిబలంబును సింధు బలంబుం 

చబాంచాలబలమును బలిసి పై (బడిన | నించుక దయలేక యీ శాంతనవుండు 

శీలి బలుమానిసి చీమల తెట్ట | ధృతిం గాల్మబామిన తెజుంస దీవింప 

మార్లణంబుల రూపుమాపుచునుండ | భర్లు రెండవకన్ను పడమట (గుంకె, 

(వొద్దు[గంకినం బెద్ద పొద్దు పాద్ధలకు | న ద్దేవనదిసూనుం డర్కు_.డై తోయె. 

“ఆపగోయునిచేత నడ పాండవులు । 2వేపట్టివత్తురో ఏక్కులై నన్ను 

నొదిలొదం గాక పయోధి” నన్న'ట్లు | చదురొప్ప రవి యిట్లు చరనూది నొది7. 

యమసూతి యట్లు సంధ్యా_[పవర్హనము తమ మై న్య మట్లున్న బై న్యంబుం జూచి 

కుందుచు. దలయూ(చుకొని వెచ్చనూర్చి | చెందినవగం గొంత నే పూరకుండి 

“ధృతి నిప్పటికి 'నేనం (ద్రిప్పుశే కార్య | గతి యని తలపోసి ఫఘనుం డట్టిపనికి 

దగువారి నియమించి తాతే మిగుల | నొగిలిన తము లం నొగిలిన దొరలు 

వెడజూదమున నాడు విజిగిన పిజుగు | తడవి వెండియువచ్చెం దమకని తోంప. 

మానంబుతో. గొల్వ మాన వేశ్యరుండు | సేనాని వేశంబు చేరె దై న్యమున. 

నీతనూజులు నిట నిజసేనం |దైప్సి | కాతుకంబున భీషు శ కడిమిమెచ్చు చును 

(ముక్కు_చుం దెలివిమోముల. బిక్కొ_టిల్ల | మక్కువ నచ్చిగ మందిర ములకు. 

దురమున యమసూతి తొమ్మిదోనాండు | కురుసేన కిట్లు నుగ్ణులుగాలో విజిగి 

. యారాత్రి నొంటిమై ననుజులు దాను | నారాయణుండున్న నగరికి. బోయి 

యుచి తాసనంబుల నున్న చో సొలపు | పచరంచి హరింజూది పలికె ధర్శజు(డు ; 

“ వూాచితిగా నేడు సురనదీతనియు | జేచి సేనల చెదురెందును లేశ 

చెండాడె; చేమిచేసిన మాను వగపు? | అండాన నెల్లి యేమని వత్తు ననికి? 
.. ఇప్పుడు నాత్మలో నితనరాద్రంబు | డెప్పరంట్రై తల్లడింపంగయజొచ్చె, 
. , ఆఖండపరళువో ! యాఖండలుండొ ! | యేఖండములం గాన మింతటివాని ! 

1 గాలిధూళ్లు. 2. ్యేపట్ట (వంతురో. (మూ), 



భఛీష్టుపర్యము ; పంచమూశ్యాసము ౧౧౩ 

సర్సాంకు. డించటి సత్యంబులేక | దర్చించి మనతోడం డానెట్టు పోరు 

కావున నాకునై కల సేన లెల్ల | జావంగ నేటికి సమరంబు చాలు. 

అటుగానం దపమున కరిగెద ము క్రి | ఘటియించు పుణ్నులం గనుంగొందు నధిప ! 

కడునొచ్చె నిటె నాకలా నీబలంబు ; | కడపట సమరముఖంబున కీక 
యొద్దణే యిడుకొని యుండెద ; దీని | శెద్ది హితంబు నాశెజిగింపు చేవ 1!” 
యనిన నించుక నవ్వి హరి నృపుం బలి; | “విను నీకు. దపమేల ? విపినంబులేల ! 
అనుజులు నీకు మహా(ప్రతాపాఢ్య | ఘను లరి భంజన(క్రము లున్న వారు ; 

వనున్న వాడ నీకేల యీవగపు? | భూనాథ, వివముతులం బొరిగొందు గాక 

వగవకు నరుండు చేవవతుమోందం | బెగం జాలకున్నను టెగువమై నేను 
బగ యణంగించెద. బట్టళ నన్ను | దగిలి చూడుము చాలధై ర్యంబు పట్టి, 

సంజయుతో సవ్యసాచి యేవినం | "నెంజిలిమాటలు నెజి నా-డెం గొన్ని. 
అవి వెలారింపక యతం డేలమాను ? | నవనీశ, యేశేల యవి మాననిత్తు] 
అవిగాక 'యేనును నాడితిం గొన్ని | వివిధపీనోక్తులు వినగ సంజయుడు, 

అవియేల నరుండు నేయక పోవనిచ్చు | నవనీశ, యీకార్యమంతయు. ” ననిన 

నారాజు తనకోపమంతయు మాని | శారికయ్యముమాట జాజి నిట్లాడె: 

“ రణ మపహాభార నిర్వహణ విద్యకును | గుణిం బార్థుం జూలించి గోవింద, నీవు 

తన సహాయకగదా! తలకొంటి మొదల; | అనిసేయు మాట లిట్లాడుట తగవి! 

ఆపని 'యట్లుండె, నాది కాలమున | నాపగేయుండు నాకనుర క్రితోడం 

గారవకార్యంబు గావించునపుడు | కోరుదు హితవుని గుణమాడినాండు. 

నవఖండ రాజ్యంబు నాకు నీవలసి | తవులాటముగ నాడె. దాత యీ;మాట, 

మము డర్నడితరువాత్ మక్కువ బెంచి | విమతుల రాయిడి వెల్ళి. గాపాడీ 

కడపట రాయిళ్లు గలిగినయపుడు | విడువ జాలని తాత వెదకినం గలంటె ! 

ఇట్టి పుణ్యాత్ముని నిలం గూల్చియైనం | బట్టంబు గైకొనం బదరెడు మనసు, 

కాల్పనా యా వృథా మాతే ధర్మంబు ! | బేల్చెట్ల వీధి నన్ను బెనంచినాం డిందు, ”’ 

అనిన నచ్యుతుం డాత్మ నతండు గాంగేయు. | గనుంగానబోయెడు కథలు మున్నె టీ(గి 

"దేవవ్రతుండు తన్ను దిగిరమ్మనిన | యా వాక్యనున 'కేంగునదియును నెణి(గి 

ధర్మజు బలికె : * నీతలం పెల్లలెస్ప; | ధర్నాత్సుఃడగు భీమ దర్శింప బొమ్ము. 

1. శేంజీరి. 2. చోటు. (మూ) 
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నీవు గాన బోయి నెయ్యంబులాడి | యావీరు నేండాజి నాణకయున్న 

నేన జూర్డంబుగా. జేయు నజ్జోద్వు | దీని నెజింగి చింతింపు హీతంబు, 

నీవిప్పు డగుగుము నిజనధోపాయ | మావీరు( డెటిగించు నది తప్పరాదు, 
మనమంద అము గుప్త మార్లంబుగా౫6 | జని యమ్ముహోత్సుని చరణవీఠమున 

శిరములు మోవి నిశ్చింతత నెట్టి | వర మడీగిన నిచ్చు వరదయామూా ర్తి. 

అతండు చెన్పినతోన నందజు నడువు? |! డితర మేటిక్తి ) ”’ నన్న నిది కార్యమనుచు 

సాండవులు రవాస్య | హకారమున ఏన్సుని యొద్దకు బోవుట 

వంచనావృ త్తి నెవ్వరు గానకుండ | నెంచం గృమ్హనిం గూడి యెల్ల పాండవులు 

సౌమ్య వేషములతోం జనుబెంచి భీమ | రమ్య హర్ణ స్థలి రయ మొప్ప నెక్కి 
సముచిత; తి, జొచ్చి జాహ్న వీకేనయు | మమతీపెంపునం గాంచి మక్కువ (మొక్క 
న త్యాదరంబున నతీండు దీవించి | ప్రత్యేక కుశల సంప్రశ్నలు చేసి, 
“హారి పూర్గకముగ నిట్లందజు నిచటి | కరుబేరం బనియేమి ) హరిశౌర్యులార ! 
వమిగావలె వరం 'బెజిగింపుల ” డనిన | చామోదరుని బుద్ధిం దలంచి ధర్లజుండు 
అవనత వదనుం.డై యప్పుడిట్లనియె : | * దివిజనదీపుత, తిరుగకు వరము; 
వ వరంబున రాజ్యమే తెంచు నాకు | నే వరంబున సేన యిటు నాకు నిల్చు ; 
నౌ వర మిమ్మున్న నతండు చింతించి, | * భూవర్య యీ నాజిం బోరాడునపుడు . 
నీకు రాజ్యమురాదు నిలువదు (ప్రజయు | నొ*కు నీవరమును నడపను వలయు ; 
నాన్న్మాక్రమంబుల నన్ను నిర్ణించి | పూనుము శుభములు భూనాథతిలక ! ”’ 
అనిన నంజలిచేసి యారాజు వలికె ౩ | * నిను గెలువ రాదు నిర్ణరాదులకు, 

జ నిప్పుడు చూచిన నీవు మనుష్యు | చొప్పు దాల్తునుగాని కళూరత నాజి 
మిక్కిలి చేదోయి మిక్కిలి కన్ను | నెక్కిననోరాజు నిల దాచి వారు(డు పోరాట శేకతెంచుపోల్కి. నుండుదువు | తేరిచూడలరాదు జే, నిన్న పుడు 
ఇచ్చట నీక్సప యేమ్మాశ్రయింప | వచ్చితి మెటులోనివారము గాము. 

“ఇట్టి ప ళు; ఇట్ట నిన్ను జయింప చేడియుపాయ ? |} మెళ్టెన నది నాకు నెటిగింతు గాక, ” 
అనిన భీమ్ముండు నవ్వి, 66 యదియట్ల తగును ; | నను గెల్వలాదంటి నరనాథ్య నిజము అది యెజింగియు గెల్వ నను వడిగెదన్చు, | తుది. జెప్పకుండుట దోషంబు నాకు ం 



ఛీవ్మపర్వము ; పంచమాశ్వాసము ౧౧౫ 

విల్హు వట్టుచునుండీ విను మేను ద్ "ల్లీ | యెల్లరు విన నిర్ణ యించిన [పతిన, 

జోడు బుచ్చినవాన్సి [సుక్కుచు శిరము | పడిన వానిని, వెలందిమె పుట్టి 

పురుషత్వ మట మీందం బొందినవాని, | ధరణిమై € దనయాయుధముం 'బెట్టునతని, 

ేసిడ ము .వంచినవాని, '్రీవేరు నకు | నడవ నుండెడువాని, నందనహీను?, 
దోడం బుట్టనవాండు దొరకని యతని | నోడుదు నాజిళలో నొగి నెదిరింప. 

నార్నియై మునుపుట్టి నడుమ బౌరుషము | చేరినట్టి శిఖండి సేనాని మోకు, 

అతండు తొల్సిటి జన్నమందును తుగువ. | హితము చెప్పెద మోకు నింద్రజుండాజి 

వాని మున్నిడుకొని వచ్చి యే చేటు | మానినతరువాత మటి నొంచునేని 
పడుదు ; నంతన బంధుపరివారయు క్రి. | బడుదురు కారవభటులు మాచేత, 

ఇది నాకునుపకార మిోవుగాదనక | వదలక నేయుము వచ్చు. గోరికలు, 

అనయంబు నిందు దోపాదోవచింతం | బనిలేదు మాకు నాపనుపునం గాన, *” 

అనిన వా రట్లుగాకని సాల్ (మొక్కి | కముగనలను శావ్బకణములు దొరులో 

నితదయావమూ గి నింత సర్వజ్ఞు | నింతటిపురుషార్థహితుం గాస మనుచు 

మనసున శోకంబు మడతలు గొనల | మనువులు తాత న సమ్మతి ఏడుకొనుచుం 

దమపా ఖెములకు నందణుం బోవుచోటం | గమలనాభునిం బల్కెగాండీవధరుండు ; 

“ సంసారభారంబు చాలించెం గాన | హింసకు నను బెళ్లు పై నీపుణ్యధనుండు. 

వంచన నితని నుర్వరం గూల్చీ యేను | బంచపాతకులలోం బడలలవాండ, 

బాలుండనై ధూళిపటలిలో నాడ | నాలింగనముచేసి సి యటందెచ్చి నన్ను 

"బాండు. బోలిన బావాుబలుండు ఏండనుచుం. | బుండలించిన తాతం బోనాడం గలనె |! 

అక్కటా ! తండి లేడనకుండ మమ్ము | నొక్కలాగునం బెంచి యుర్వి యీలించ్చి 

చేండును హీతచూక్శ నెజపెడుతాత | వాడి తూపులం జంపువా(డును గలంజె ! 

గురుని ధర్శజ్ఞుని గుణి వయోవృద్ధు. | బరమశె"ర్యు ద యాళల్టుం బరతత్వవిదుని 

సురనదీసుతు. జంప 2*దొచ్చువే మనసు! | వికుదుతో సేవనం జంపిన జంపుం గాక, ” 

అనిన గృవ్షుండు నవ్వి యర్జునుం బలికె; | “విను రాజవై బుద్ధి విడుతువే నీతి ! 

క్రూరశకోర్చి శ తుల రోయకణంచి | ఛారుణిం (బజలచేం దగుపాలుగానుచు( 

"బాత వయంబు దప్పని ధర్శరతీయు | జిత్రసాహసము (ప్రసిద్ధి రాజులకు, 

1. శిరము. 2. నేర్చునే, (యూ) 
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౧౧౬ ద్భిపద భారతము 

అదియును గాక నీ వాపగాతనయు | గదనంబులో. జంపలల వాండ ననుచు 
నాడికి ఏమాట లఖిలంబు నెజుల | వాడియీ యిమ్న్మాట (పతి వాల్పకునికి ? 
పలుకు లేటికి భీష్మం బరిమార్చుటకును | నలువ నిన్ను సృజించినాండు మేదినిని, *” 
అనిన గవ్వడి పల్కు ; “ నశున నాజి | నెనయ శిఖండి మున్ని డుకొని యీను' 
నితరుల నేయుదు ; నీతండా భీమ | ధృతింహాడి ఇయేయును దె౫నవతోడుతేను, 
వాహీనీతనయుండు వానిచే గాని | చేహుంబు విడువ(డు చేవతాఘటన, 07 

అనిన నవ్వి మురారి యా క్రీడి. బలిశకె; | * అనఘ మంచున సూర్యుండణంగునే యెందు ! 
వలలకు6 దగులు నే వాలుసీంహంబు ! | చెలందినూలునం బోయి చిక్కు.నే గరుడి | 
కమ్మని గాడ్పునం గదలునే కొండ! | యిమ్ముహ* బలుం జంప నీతనితరమె ! 
నీయేట్లకును గాని సీతాత నజ | కౌయంబు దునియదు కడపటిమాట. 
ఆచార్యు మెప్పించి యాతేని క అసను | సీచేత్. దగిలిన నిశితబాణ ములం 
దెలిసి నీవు శిఖండి దీముగా నొడ్డి | బలిమి నేసినం గాని పడండు భీమ్ముండు, 0) 
అనుటయు ననుమాన మన్దునుండుడిగ్సి | * ఘనుండ, నీవాక బ్రంబు గాదన వెజతు ; 
అప్పటి కక కార్య మయ్యెడు. గాక | చెప్పనేటికి 2”) నన్న ౭ జెలలగి రందటబును. 
వినుము భూవర్క, పాండ వేయు లీకీతి. | జనుబెంచి శివిరంబు సం, బీతి జొచ్చి 
జలజాక్షు నిజ నివాసమునకు ననిచి | తలకొని తామును దవు త్రము యిండ్ల 
ననిచిరి సుఖనిద్ర నారాతి* యనిన | జనలోక విభుండు సంజయు బక్కా. నిట్లు ౩ 
“ పౌఠుషోపాయంబు పాసి పాండవులు | శౌరి వాక్యముల వంచనకు లోనగుచు, 
గౌరవార్థవి ధేయు గాంగేయుం జంప | గోరి రెంతనుఖంబొ కువలయా "వీక్ష్య | 
వయకుండెడు వాని చేయం బార్జులకుం | 'జేయి యొట్లా జె నూర్ణిత క "ర్యులయ్యు ( ~~ 

వినివింపు తరువాతి వృత్తాంత .” మనిన | జనవల్ల భునకు సంజయు( డిట్టు లనియె : 

భీవ్యని దశమదివన యు ద్ర కనుము 

“అరుణోదయ మ్మున నమ్ముజునాండు | పరివార సహితుకా పాండునందనులు 
వెడలి మొగ్గర మరి విరచించు -వోటం | బుడమిరేని యనుజ్జ బూని సేనాని 
.'మొనకు దండి శిఖండి ముందట నిలిపి | ఘునపార్శ్ళ (ముల భీము. గవ్వడి నునిచ్చి 

. (చౌపబేయుల సుభాతనూభవుల |! దాపట వెలుపటం దగనుండం బనిచ్చి 



భీమ్మపర్యము ; పంచమాశ్వాసము ౧౧౭. 

యానికటముల. గృష్టానుజుం చేశ | తానుల నిల్స, నందణకు ముందణను 

దానును దన సవహకోదరులును మాది | సూనుండు నటి ధర్మజుడు నిల్పిరధిప ] 

వీరి సూరెల మత్స్య్యవిభుం డాదిమైన | ధారుణీళుల నిల్చి దండనా యకుండు 

శేకయులను ధృష్ట శేతుని 1నితము | గైకొని ముంగలగా నిల్పె నధిప! 

గట్టి మొగ్గర మిట్లు గావించియపుడు | నెట్టన బవాుతూర్య నినదంబుతోడ. 

గాంతేయు లేలేరం గారవాధీశు | లంతకుమున్న కయ్యమునకు వెడలి 

గాంగేయు నగభాగంబున నిలువం! ... = 

గాంభోజ మ(దేశ గాంధారముఖ్య | కుంభినీపతు లంతం గూడి సైన్యముల 

'రాజుచుట్టును రామరతుమై నిలువ | రాజేంద్ర, మో మొగ్గరం బిట్లు గాడ్ 

కదిసిన "చెండు ముగ్గరముల నృస్త్ర | 2నీదుర ఘట్టన వహ్ని పృథివివేంచు చును 

అన్యోన్య ఖడ్గధారాహత (ప్రహత | విన్యస్త శోణి తావృశలోక మగుచు, 

నిత శత రాహ్వాన హీంకృత ధ్యాన | వితేత ప్రతిధ్యాన విపులాాదియగుచు 

రణము చెల్ల బరా[కమ శాలి భీమ్ము | డణిమాదిగుణ మార్షణావళి పివీ 

(పకట శ్యాత్రవ సహా[సముల ముబ్బాము | లకు దెచ్చుచో నందు లయమైన విండ్ల, 

విటిగిన పడగలు, (వీలినజోళ్ళు, | చిటిగిన గాడుగులుడ జీకాకుగాలం 

గొడసిన హాయములు గీలూాడిధా తీ | బడిన తేరులు, (స (బడిన మేనుళఫపల్యు, 

గాల్లాలం బెనంగిన కాల్బంట్లు, దిశలు | నాల్గు దాంటిన రక్కనదులును గలిగి 

లయకాల రుదలీలా తాండవోగ | భయద [(పతొప సంఖ మమయ్యె రాము. 

కనుగొని యార్చి శిఖండి మాభీషు | నొనర మార్కొని నాల్లునుగ బాణముల 

నాటిన విముఖుండై నవ్వుచు మ్మం | “ డేటికిం దిరుసదుపీను కయ్యముల ? 

మడంది పుట్టునుగాక మగపుట్టుం గాక | యెడ కాటమైన పుజ్టెట్లు మోసెదవు ! 

ఆడు చందము చెందినట్టి నీవెంత | వాండీిచూసినం జూపు వనిత యేనలుగ. 

ఓీనిఖండి, తొలంగు మోసి! ఖండింప | నాశయే యీారితి నాట దానికిని) 

పంపులు పడి వచ్చి పొండవనేనం | జంపనీయక యేడ సంగడమైతి ? ” 

వనినం గోపించి వాండనియె భీష్మనకు : | “ననునేల యాడుచందము చెండి నంటి! 

వొడలిలో సగమిట యువిదమైనాండు | మృడుంయ లోకులకింత మెత్తనై నాంజె! 

1. నితల 2. బిరుదుకట్టిన. 8. పప్పులు. (మూ). 
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అండదియే వోరె నది సత్యభామ; | యాండదియై పోరె నది భద్రకాళి. 
వనును నీతోడ నిప్పుడు పోరి | మేనితో. బాపెద మేటివై నిలుము. 
ఇరవొప్ప నృపతుల నికువదియొక్క_ | తరముల నారి నంతకుం గూర్చినట్టి 

పరశురామున కీవు (పతి ననుకోందు, |... ౨౨౨౨౨౨. య. 
ధృతి నన్ను గాలున్రుమా దీల్పడిపోక, | ... ౨౨౨ + 
ఆరయ మగవాండవై న నీవొక్క_ ! నారాచ మేయుమా నామేను నాట. 

వీయు మేయకయున్న నే నిన్ను ద్మీవ | సాయకంబులు నాటి సంహారింజిదను, 
ఇమై్మెన నిన్ను చే నిలసాల్పకున్న | నమ్మిక నేం బట్టినది విల్లుగాదు, ”” 
అనుచు వెండియు భీమ నతందడేయుచుండ | ననిమిే..[దశనూజుం డాళ్ళ నుప్బ్పాంగి, 
“ వింతయైనది నేండు వీని చందంబు ; | శంతనుసుకునకుం జాను కాలంబా | 
ధర భీమ్మం (దెక్కొను దైవంబవీనిం | బెరేచి యాడించె బీకంబు లిట్లు. 

అర్జునుడు (పోత్సహించి శిఖండిని భీముని పై. గవియించుట 

వనూ'నీయు'త్పావా మినువుడింపంగం | బూని పల్కె_ద,.” నని పురుహూతసుతు(డు 
కురా శిఖండి! నేం డడరియున్నాండ | వారాసి ఖండింపు మాపగాసుతుని. 
మానకు మి వైరి మండలితోడ | మానవేందులు నగ మగమాటలాడి. 
వెనుకకు. బోకుమి పీరెల్ల నన్ను | ఘనత నొత్తుక యుండ గాపాడువాండ.”” 
అనియె నప్పుడు ; ఛీష్ముండప్పుడు తొలంగి | చని బల్లి. 'బొంచాల సై న్యంబు. దాంశీ 
క్లయ నయ్యెడ జొచ్చి శాం లేయుబలము | బల భేదినందను (పాస్తున నెక్కి... 

_ కురుసేన నావాుతిగానుచుండం జూచి | కురుపతి మిన్నేటికొడుకును డాసి, 
“కటకటా! నీవల్ల నాబలంబు | వ్రటు కొల. బోవునే యితీరులచేత |! 
ఈ వూరకున్న-వో నెవ్యారు దీని. | గావ (బోవను దిక్కు. కఠిన్నప తాప |” 

. అనిన చేవవతుం డారాజుం బలికి; | * వెనుకకు సీనేన వెసంగాతుం (దోతు ; ' 
తలుగని టే సత్యము నేండునాకుం | దటిగినట్లున్న ది దై వకృతంబా ! 
నిత్యే వేవర' వర్షనీయ సాహాసుల | మృత్యువునకుం జేర మీామెడువతము 

.. నీశెక్క నేటితో నిప్పుడు తీణె, | నాకు నీచేయు నున్నన దొడ్డయప్పు. 
. .వేంటిచందముమూడ నృప్క వారునన్ను | మిటుదురో వార మోంటుదో పాలు, 
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ఒనర నీ కెంటిలో నొక్కటి నిజము; | విను వారి నే మోయటువిధము సంశయము. 

మర్త్యమా(త్రులచేత మడియరు వారు; | మర్త ఫ్రమా(త్రులచేత మడియను చేను ; 

నరనాథ్య యట్లయ్యు నాచేతి బలువు | పరెకింపువిాా.” యని బెహుగర్యమునం 

బటుతర వివిధాస్త్రు పావకశిఖల | నటు నిటు వైర్నిసె న్యాటపం బొదివి 

శాంచేయనరులకుం గనుంగాన రాక | యెొంతయు. టూరుండై యితండగ్ని పోల 

వెలుంగుచు నాసేన వెసం గాల్చువోట | బలు గాడ్పుచంద వె మె [పభువ, న్ మొనలు 

తోడై నం దొడంి * నిర్దూమభామంబు ” | జూడ సేయంగం జూచి వైద్యు పాంచాల 

పాండవ యాదవ పాండ్య శేకయుల | దండ "థు లఏర్భి తటిమిన( 'బేర్సి 

ధార్త రాష్ట్రుబలంబు( దజిమిన (వేలు | దూ ర్భ్శమనక్రా రాని తుయులంబు బలె, 

అట్టిచోట శిఖండి న్మాకీడీ చూచి: | “ చుట్టుముట్లుము భీష్మం; జొరుము పోటునకు ; 
వనున్నవాండ నీకేల శంకింప? | నీ సిర్ణయముతేల నెజపవు తెగవు ? 
ఈతని పనియెంత యీవటు నిలువు | శాత సాయకముల. జంపెద నేను,” 

అనిన మాటలు విని యఖిలసేనసలకు6 | దనచేయి (దుపద నందను. డెత్తి పలిశె; 

“ వున యోధులందజు మందాకి నేయు | నినుపు( డమ్ముుల వెన్లి నిశ్శ్ళంక౭ బొదివి. 

బ్రందజుండున్న వాం డీ సమోాపమున; | నిం దాయుధ ము. బోలు నీతనివిల్లు ; 

వనున్నవాండ మాకేల కొం.” కనుచు | సేనాధిపునిం బల్కె బిష్టుండు తౌన : 

“ ఏవింటి నిదివేళ యూభీష్సునడంప | నీవంటి వానికి చేలయు'ేక్ష ! 
తోడుగలప్పుడే తొడల ఇాతవుల | నోడంజ్రేయగ్ యుస్కి_ యుచిత మే ” యనిన 

గణనకు నెక్కు_డై కొంతేయభటులు | గుణనినాదములు దిక్కులునిండం గవిని 

యేయుచో వారితో నిట్లను భీమః | “ జాయువులూల్లగో యజ్ఞానులార | 

భారవుతులు మిరు పాజిక యేల | తూజరవచ్చెదరు మృత్యు వునోరిలోన ? 

కొలందులం బోవు నాకోలలు గుండ్ల | కొలందులు మోకు (గ్రక్కున నెక్కందగునె | * 

అని యనివారణ నాఖీషు శ్ర జేచి | తనువులొల్లని వారి దళముల చేసె, 

మహి తాత్సులపుడు ధర్శజ భీమ సకుల | సహా 'చేవులును మైస్యసంరత్షుకుండు 

-శీకయులును ధృష్ట కేతు సాత్యకులుం | చేకితానుడు మాత్సే ష్య జిప్ణుసందనులు. 

బాంచాలి కొడుకులు బర హూగభుయం | బాంచాలుం డొదిగాయ బసమయైన దొరలు 

వకయత్నంబున 1నెక్కువో, నిచట | నీకుమారులును (చాణియు దోణ కృపులు 
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భూర్మికవనుయ కాంభోజ మైంధవులు | సార బల (ప్రౌఢి సమరయణ్న మున గాంగేయునకు. దలకడచి యాదొరల | నంగలించి మొనర్చి రాహాన్మకీడ. 
ఇట శిఖండినిం (గీడి యెదురుగా నొడ్డ్ | కటినీకుమారుతోం దలపడం ౫దల 
దొోడింబడ నెడసొచ్చి దుశ్ళాసనుండు | వడి గడ వాటంసప వాను ముంచుటుయు 
సరకుగాల గొనక వాసవి దంతిముఖు(డు | విధులవాన? జెలంగువీధమున ౧ జెలలో, 
సానంబట్టిన నారసము లక్కుమారు | మేన ముప్పిగిగుష్య మిగులు నచ్చి యును 
యువరాజు పార్గునియురము న నైదు | పవులక హారి మీనం భగొయు నాటుటయు 
నగుచు నర్హును. డని నటికి యయ్యానుజు | మొగమున నాలుగ ములు నీల నాల 
వీల్లు (దుంచిన నోండువిల్లు వాం డవురు | లెల్ల మెచ్చ దాగా ముర కొట మేన నారాచములునింప నలిషదుంచి యశీనిం | (గూ రాస్తు ముల వూ ఇ” చ్చ సస్టునుంయ, అప్పు డాతనిందెచ్చె హయచోదకుండు | తప్పక భఛీమ్మురథంబు మూాటుసుషి 
భూవర్క విను మద్రభూపతి దొడర | నావేళం బద నాభానుజుశోడ, 
అరయ సుదశ్నీణుం డభిమన్యుతోడ, | సరిజొశి మళ్చ్య పొంచాలురణోడ, ధృతి సవాబేవుతో గృపు(డు, 'నమా ఇది ! నుతు నన్న తోడ నచ్చుగ విక్యష్థంక్కు దొరయ ఫసఘుటోత్క్చుతోడ దుర్చుఖుంశు, | వొరి పొరి భీముతో ఘర శ వసులడు నంత ధర్శజుతోడ నృస్త్రగురుండు, | వింతగా బోరాడ వలపు గయ్యంబు, అన్యోన్య కేతనాయత ఖండనములు, | అన్యోన్య నూశసంహోర కర్శములు, అన్యోన్య జవనవాహన వారణములు | అన ఫీగ్టీ బాబ సొయకి ధొంజసములు కలిగి యాయెొక్క_టిక్ర య్యంబు చూడం | (బళయ కాలాభీబ భంగి దీసీం ఇ, మెజయు బొణార్చులు మెణు(గులు గాగ | నుతుకు సార్వ థంను టుజుములు కాల నార కధా రాళ్ళి యత్యంతవర్ష | ధారలుగా, యుద్ధము మీళుసమయు మహిమ దానై యుండె మనుజేంద ! డాని | వవాణు వమనివెప్పనచ్చు మా+ాటబన్ను, అట్టిమేఘుండు తన్ను నాక్ర మించుటయు | గొట్టినరణము పీకి ౧౪ లేదను చు. దవప్పీంచుళకొన. మింటిత్రల యెక్కె.ననల | నష్పుడ్తు మధ్యావ్నా మయ్యె సూర్యునకు, ఒగి నంతలో మూర్చ యువరాజు తెలిసి | నృసడ్ర నచ్చి కరీ నూర్కని గొడిరు నారాచశతకంబు నాటి యారీతి | నారాయణుని మేను నాటిన నలిగి రారాజు తమ్ము నురంబునం గ్రీడి | నౌారాచళతకంబు నాటి బట్టా పాంచాలి నీడ్చిన బౌవాుదండంబు | (తుంచెదనని తూప్పు త్ర” "డుగువో, శౌం 
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వారించి యిట్లను; “ వాయుజు సూడు | మేరదవ్సీ యిదేల మిోాందపుచ్చెదవు ! 
మొండి కూడొల్టక మును వీడు ముగియ | గాండీవి, భీమునిగద చిన్నయటోటె! 

నొంచిఫుచ్చుము పీని నొడువు లే?” లనిన | నంచితశరపం క్రి యతండును బజివీ 
యువ రాజు రథము విల్లురుతరధ్యజము | కవచ సూత హయాళిం గడు రూపుమాపి, 

.నుగ్గవిచెసి వంచుటయు వాం డలిగి | దిగ్గనం గృతవర్శ తేరెక్కె. నధిప ! 
ఇటం గిరీటి శిఖండి నెదురిడి భీమ | బటు విశిఖంబుల? బాలాడవలసి 

యతీని ముందఆినేన నతిఘోర విశిఖ | శతీనిలం బొదువ, నచ్చటికి (దోణుండు 
భీషణ (భూభంగ పిచ్చిల క్రోధ | రూవిత్త నే తసరోజుడై 1యడర 

నెడసొచ్చి నేనాసమేతుండ్రై జముని | కొడుకు (దోణునితోడ ఘో రాజి సేయ 

(దోణుం డశ్వస్థైామను ఛీషంునకు. దోడంపుట 

నత్తం డంతం దనపుతు నల్లన ఒలికి: | *సుతుండ, సాయుల్లంబు చొరదు పోటునకు ; 
_తలిదప్పె దిన్యా(స్ర్రతతి ; మం(త్ర తంత్ర | గతి తప్పె; వడంెడుం గార్లుకయపస్టి ; 

2చేతులు చేయవు చెప్పినయట్లు ; | ఛీతియయ్యుడు ; నాత్మం జేకెల్తెం గడం, 

ధవళినావాుండు నేంయ తనసపూన్కిదీర్చు | (ధువమని మనసులోం దోంచుచున్న దియు, 
అటు నిక్కచరూకుమూ యాతని మునుము | పటుభంగి నేపాటు పడుచున్న యదియొ ! 
కూలెడు వాయములు, *కుంభముల్ పగిలి | (నాలెడు గజములు, వనుధ రూపజీన 
తేరులు, నుగ్గులై తెగిన పదాతి | వీరులునై చూడ వెణిపుసేయుచును . 
(బలయకాలాంతకు పళ్లెంబులోని | కలగంపు బోనాలకరణిం జూపు. 

పడిన బలంబుల. (బాణానిలంబు | లుడువీధి మొయిలుల నుండంగ పీన, 

మణి సైన్యముల మోద మలయుచు (గ్రద్ద | పజియాడ. బొచ్చె నుత్సాశ సూచనగం 

కడ లేని వేల్పుల కన్నీరువోలె | నుడుపరంపర రాబుచున్న ది ధరను. 

ఈ చావుశకునంబు లింత భీము నకు | నేచావు తెచ్చునో యిం డజు చేత | 
రోషాగ్ని ధరవుత్రుని వదనమున | భీషణాకారమై పెద్దయు. దోంచె. 
తెగి కవలను (చాప చేయుల. గూడి | మగంటిమిం బోరు ధర్భ్మజు డించి నీవు 
"రా రాజుతోడ లీ ఘుణు పోయి భీము | లేం! రక్షుయె దిక్కుల మెలగు, 

యేం యతండు, లిం వేతలు. 8. వావాను(డు. 4. కుంచెముల్,, (మూ). 



౧౨౨ ద్విపద భారతము 

నలువొప్ప మనకు (బాణంబులు దాంచు | కళది గాదిది స్యామికార్యంబు కళడి(?) 

గణుతింప నామాటుగా నేయు.” మనన | గుణి (ప్రాణి గురు వాక్యకుళులుండై పోయె. 
అక్కడ భఖీముం డయ్య్య సును పూని |! యిక్కొ_గా? జెల్లుచో నేనును గొంత 

తోడు వేసెదనని తురగరత్న ముల | వేడుక నచటికి వేగం దోలించి 
గాంగేయు ముందటి గారవనేన | భాంగపెక్సైడి చేతిబరువు ఏశ్షీంచి 

కృత వర్మ భగదత్త కృప శల్య సింధు | పతి చిత్రనేను లేర్పడ వికర్లుండు 
వినుము దుర్భర్గ ణ విందానువిందు | లనల నిట్టి సదుం(డు ననిలజు మోంద 

నొక్కట నెక్కి యత్యు[గ బాణములు | పెక్కుభంగుల నేయ బెదరక యతండు 

వడగండ్ల వాన దిగ్గజము గ కొనని వడువునం గొనక్ర దుర్యారుండైై వారి 

నొవ్పింపు వారును నొప్పింప, నిమ్ము | దప్పుట యివన్నీ (చి ధవళ వాహనుడు 

తటుకున నచ్చోటు దరయంగ నుజికి | పటు శిలీముఖేేపాత్ బలముచే వారి 
ధనువుల (ప్రోవులుం దబిచెన తూప్పు | తునియలు పడగలతుమురును నాత 
పత్ర ఖండములు నాభరణ శేణువులు | జ్మిత చామరలవ (కేణిని మ్రోణిం 

గప్పిన, నీశ్రీంచి కౌరవరాజు | తప్పక యా యన్న దమ్ములమింద 
సపరివారముగ నుశర్శమునై్నన | నృృఫులంబెక్కండ నంచిన వేగ వాఠు 
తొంటి పదుంఢడ్రును దోడుగా వారి | నంట దాశి గుణారావ వెసల 
దంభోళి నిభ శరోత్క్రరములం ' బొదువ | సంభృ తొటోపులై జడియక వారు 
(శ్రావణ ఘనములై శరమహావృష్టీ | నా వీరకోటి (వయ్యలు వాటు నేయ 
నుర్వీశ్వరుండు చూచి యుగుండై పనిచె | సర్వ పై న్యములను శత్రులవిరాంద. 

ఈ రీతి మొన లెల్ల చేచి పై6 బడిన | ఘూ రాహవంటబైన కొలంది ఏక్షి ంచ్చి, 
అభిమన్యు సాత్యకు లాదిణా గధికు | లభినవేోత్సానుకా యహితులమిా:ద 
నేనాసమేతులె చెలంగ యెక్కుటయు | భూనాథు నందులో. బొడగాన రాక 
కడగి భీవ్వు గడు. నేమి ఘుర్చరారావ | కలిత మైన రథంబు గాండీవిమో౭దం 

_దణిమిన నజీమి ూధ(ాత మెల్లం | బజమైన కెంధళి భాస్క_రు మింగ 
నందడిగా. నెక్కి. జావ్నా ఏీతేనయు |! నందంద మేయుచో నలిగి యమ్మేటి 
దశ దిక్కు.లందు “శతం భీవిియడాడి (2?) | విశదో క్రి నిజముగా వెసం గానవచ్చి 

1. (వాత, (మా) 



భీహ శ్రపర్వము ; పంచమాశ్వాసము ౧౨౩ 
ర 

రథము వేగంబు నా రాచ వేగంబు | పృథివి నెన్ని క శెక్కం జేర్చి యీయంగ 

డ్ ల్లెడు విరములు డు బ్లు కేతువులు | (దె ల్ఫెడు హయమనులు దివిం (బాంకు భటులు 

గూలెడు గజములు గుండియలవిసి | (వాలెకు దొరలునై వారి సెన్నములు 

(సగ్గుడు మగ్గుడై సవచెడి సమసి | “గగ్గలకాడై కకావికలై న 

బరికించి దయవుట్టి ఛాణేరళ్చేయుం | డరుదారం దనలోన నప్పుడిట్లనియె : 

“ సమరోర్విలో శతు స్వంబు లెల్ల | సమయించి సమయించి చదిసినట్లయ్యె. 

వచ్చు 'వెండియు. బౌటు వై.రిమై న సములు | పాచ్చు వెండియు వచ్చు నలికలనుప, 

చేసరి నట్లయ్యె విభవంబు మింది | యాస తా నెట్టదో యహికేతనునకు ! 

వను చా నెన్ని నా ళ్ళ శరీరంబు | ఫూని మోవలలాండ. బుక్ట్రై వేసటయు, 

నాటి బాల్యము పోయె; నడుమ నీముదిమి | నాటిన నది మర్తు మ్త్య్థనకు (వేయు గాదె! 0) 

అని నిశ్చయించి హైన్యముం దోలుకొనుచు | జని యట్లు నీవు శండు , శ్రమనజుం గదిసి 

నిరతి నొయ్యనం బల్కె ; “నృప, యేను ధరణి | నరుండ నై పుట్టినవాంట నుండియును 

జంపితి రిపుల హింసకు నోసరిలక; | యెంప శక్యంబుగా దింక్ “సతి. 

ఇంత వధింప( గా నేకార్య మయ్యె ! | జంతువు తనవావు చర్చింప. డకట! 

ఇంక శిఖండి మున్నిడుకొని మీరు | కొంకక యిందు గూడి నన్నేసి 

యమరలోకమునకు ననుపుట మేలు; | [కము మొప్ప మనువులు గల ఫలం.” బనుచుం 

జెప్పి సంగ్రామంబు నేయుచు వచ్చు | చొప్పున దమనేన( బొచ్చె ఫీషు గండు. 

అట సైన్యపతికి నిట్లనియె ధర్మజుండు : . “ తటినీకుమారుమై దండుతోం గూడి 

యేక యత్నంబున నెక్కి. యేయుటకు | జోక సేయుము దాని సూచించె నతడు. 
వాయు నూనుండు నీవు వాసవాత్యేజుండు | నేయు(డు. మోచేర్సు లిన్నియు మెజసి. 

ఇందు మనముండి యిటు సేయకున్న | మందాకినేయుని మతి గెల్వరాదు. ”” 

అనిన న తేజు వాం డనిలజనరుల | వినం జేసి మా త్చాది ప్చుల నెల్లం 

జేసూవి సీమ శ్ర సుస్థితి నాగ్రమింపం | జేసిన, వారును జిష్టు వాయుజుల 

(పాపున వెణవక బేలనాథుం దాశీ | తూపులేసిరిగాని దూరదొక్క టియు. 

అప్పుడు నరపతి 2యనుజులు. దాను | దప్పక దొరలనందణి6 గూడికొనుచుం 

గాంచేయ యోధనర్గము. దాశి సమర | మెంతయు. జేయుచో నిరువాగునకును 

ఘోరయుద్ధంబయ్యె గురునకు నైన | నారణస్థ్రతి యెన్న నలవి గాకుండ, 

1. గగ్గల శాటక కాశీక-లెన 2. నరులును. (మూ), 
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అంబు వీసుతునొంచె నభీమన్యుం డ ; | యిందు (డౌణి కలంచె నెలమి సాత్యకిని ; 

అందు సాత్యకి శల్యునలుగుల సన; | నిందు వివింశతి సేసె. చాంచాలు. ; 

డందు నలంబుసు నాలొ హోడంబుం; | డిందు యుధావమన్వు. డె ౫ విక ర్లు. 

నుతి భీమ ఏరీతీ నొంపను జెంప | నిత శేతంబుగా నిందును నందు 

దొరలు చెండియు నిట్లు దొరకొని పెనం ! గరిపుశాధీశ్యర, నునమయ్యిం బోరు. 
అప్పుడు నరుయ సింహము? (ఒతిసింహూ | మొప్ప దాశినమాడ్కి_ నృణుడై భీమ ° 

జాతం బోనం మహోద్ద తి యువరాజు | ఏశం. బోవలనీక వికిఖ వేగముస 

నడ క పెటిన, వాని నాయంబుచాయ | దొడ్డ కృనారసమునం దొలిగట్ట నేసి 

విల్లు? బతొనయు నిటిచి నరుండు | . శా సెను సూతుః జం గుజ్జముల. 

అంతట యువరాజు హతగర్వ్యుండగుచు | నంతనుసుతు మాటు చయ్యనం బొచ్చె. 

భగదత్తుం స్పుడ స్ఫార్థు: బోనీక | పగులక నెలిదంతిపై నచ్చి తొక 

దం|డివావాన మిది తగ్గదు సీకనుచు | వేండంబుచాపిన విధమున. (గీడి 

చిల్లనోలల మేను చించిన దంతి | తెల్లందనముమాాని ధృతి నెజ్జనయ్యె. 

వాండంతం చాంణాలవాహినిమోా౭ద | వేండీమి (పకటింప వెసటోయుం దొలంి. 

గాండీవీ యపుడు శిఖండిం ౫ గన్గిజివి | దండాధిపతి నేయ దలకొలుటయును 

నిలిచి వాడును నేయ నీయోధులపుడు ! బలబేది తనయుపై 'బావాుుగర్యమునం 

బెల్లేసి మూర్చిన బీభత్సు నంప | వెల్లిలో (బుంగిరి వేశసాకృతిని. 
చెనక శిఖండి యేసిన తూపులెన | ననువొప్ప భీమ్మే దెవాము. దాశి తాశి 

వితుగును బద్మాశీ వృద్ధుపై మనసు |! వీజగెడు విధమున విశ్యంభరేంద | 

అతని చేయక మందహాసంబుతోడ | నితరుల చేయుచు నితండూరకుుడు. 
గాండీవి యిట్లు శిఖండి నాడింప | మండుచు యువరాజు మజీయును వచ్చి 
అ యర్జునుని దాశి యమరులు మెచ్చం ! బాయక మేయుచోం బలి నర్జును(డు : 
“తొడుకై న నొకమాట తోలినం బో వ్రు; | గడు సన నొకపరి గాదన్న మాను; 

చేచిక్కు శునిమైన ఛీయన్నంబోవు; | సవాశ్చ, సీవాక్క నికి సిగ్గు లేదు. 
విసువక తాగెమ విజిగి పోయెదవు; | పొసంగునే యిది పరపురువలక్షణమె ! 
ఇంక 6 బాజినం బాబనీను వధింతు. | గొంకక నిలు ” మని ఘోర బాణములు 

వయః దానును (ీడినేసి సీసుతుండు | చేయాడ కంతలోం జెదరుట చూచి 
గ 

1. ౫ నురికి, (మా). 



భిష్మృపర్వము పంచనూ శ్వాసము 

సె సకల స ధు * నవి వారి పొగరెతి నట్లు నరునివై సక ల్నసై న్యంబుల సృపతి | పురికొల్ప న రి చనన 

వచి నేలయు మిన్ను చేకము సవ | నాచిమై 6 గపిసినం జలియింప క తీయు 
a యు ఇజ్య య 

స్త స సవాషప | సవషభారల నేయ, జడీియ కౌ మొనలు దివ్యా స్త్రతతులు సంధించి స వ్యా ప్రభా ) | 

పతి కార్యమని నిల్చి (పతియేసి (చేత | పతి కార్య ఎర్నులెరి బలిమి నొాయేిణమ, 

అప్పుడు భీమ్మునేయ నుపాయంబు | చెప్పిన సగుమాటం జెలలి సొష్లుండి 

దొనలు ఛూన్యములుగాం దూపులు తొడిగి | యవిమిమనంసూను సంటించి యాశ్చ. 

నృపచం(ద్ర, యాలోన నీ పెద్దకొడుకు | కృసుని శల్యుని నిక రుని షవింశేతిన (4) 
యు a ని 

( Pe ) నే వ వమూంకగాం గూడి భీము న శెడసొచ్చి | పీక సగ్గును నేయ వీరి నగురను 

విరథుల( జేసి య వ్యిజయుండు విబ్బం | గురురాజు గదిసి యశ్రుల( చంపును ముర 

ననుజరత్న ౦బుల నాజూనుభుజుల | నన పమ సేనాసహాయులౌ ఐం 

బులీమో(ద మృగముల. బురికొల్సునట్లు | బం ఖివ సుటుమోందం బవపచిస్క, వారు 

పురుహూతసుతు. దాశి వోరుచో వారి | యురుతర-సి న్యంబు నొక్కడం గవిస 

సందడిగా బోర సంతోవదృష్టి | ముదాకినేయు. డా మనుజులం జూచి 

కనికరంబున వింట ఘన ఘోగమెన | యనల్యాస్ర్ర మమల్మసై న్య మాం గాబ్బందోడల 

యేయఃం జూచి శిఖండి నెదుట ఏక్షంది।! యా యత్న మటుపెట్లి “ానలం దొటలి 

యచ్చోట మగ ధమ త్స్యాది బలంబు | (వచ్చి వాల్చీ తేరల్లి వధ్ధాయిం మచుంద: 

గరములు శిరములు( గంఠనాళములు. | జరణుంబులువు నిండె నమూ భాగమున, 

తని మూర్కొనుప్కు. డింక లేడనుచుం | జతుకంగబలములు చలీియింవ నఫిప! ట్ర శ్రా 1 

శతానీకుడు ఫమ్సునితోంబోరి నుడియుట 

అలో ad Cond ‘ జాం! గ్ en శ” On ॥ ! 

అప్పుడు థానున కపరాహ్హమెన | నువ ఒంగి శ వాయువులు వ ంబోఎబయ 

నరి ఘోరమూ ర్హి శ తౌనీకుం డనల | విరటున తముడు నెస భీష్యుందాతీ 

సెటియ మౌర్వీ నేవి నినదంబి కాని | తీఅవైన శరనృవ్షి. దనుగాశ రాక్ష, 

వాహినీసుతు కాళ్లు వడంశెడిపాటి | సావాసోన్ని తిమాప్క ైరింపకతంసుం 

విల్లు పతాకయు విచ్చి త్రి చేసి | యల్లన సూతుని హయములం దునిఇ 

యతండు వై చినశ క్రి సవలీల నటికి | యతసిని నతిశె ముహాచ క్ర ధార. 

న శ Ae * ప శై ము అష * Wah టో అత సీ వ ఇట్టు న్గ తాసీకు నిలంగూట్బ్చీ భిష్ము | డట్టి పింపుస సను కావళి స్మ. 

బడుగు పీకొయునుగ్యా వడియాలుగాల | నిడియును బొడియుయగ్యా సెటచి యునర్న్చీ 



౧౨౬ ద్యిపద భారతీ ము 

యార్చి శంఖుంబొ తృ హరి శ్రీడిం బలిశె; | “నేర్చిన శరవిద్న నేండేల దాయ? 

చరారయణబోయె బలంబు సుకిగిగి దొంలు | పాజెడిర కంబు పలలంబు బలిసె. 

త్రిప్పి (తిప్పి శిఖండి ధృతి నొడ్డనేల ! | గుప్పు రాదో భీష్మ గుటిలాకి భీమ.” 

నని యెచ్చరించిన ననుమూాస ముడిగి | వినుము గాండివపాణి విల్లు సారించి 

వుందాకి నేయు న మందశే స్త్ర | సందోపామున. గప్పి సారథి రథ్య 

రథ కేతనాతప(తమ్ముల నొంప | రథమునోలి శిఖండి రభసాన మండీ 

సంగరంబుశ చాను సనతుల వారి | సంగడింజొచ్చి య్యన్త్రములేయుచోటం 

దెగి వానినేయక దేవవతుంకు | తగువైన శననిష్ట్ర తన్ను (చెక్కొనల 

మిన్న కయున్న చో, -మేగకుమోతి | మున్నా కపతిసూ మం డనుపమూ,స్త్రుములం 

దాత డాల్సి నయట్లి ధనువు ఖండింస | నాతత[ కోధుఫై యర్థునుమోా(ద 

థల శల్య కృప వివి.శతి చిత్రనేన | జఆలసంధ కృత పర సెంధన న్రకుని 

భగదత్తు లాదిగా బహూ బాణపం క్రి | నిగిడించుచును శిఖండిని నాకమించి, 

“" ముట్టుండు నరుని భీష్ముని కడ్డపడుండు | పట్టి తెండు శిఖండిం బాజనీ” కనుచు 

సేనాముఖంబులై చెలరేగి తేలును | వానాముఖంబులై నననందనుండు 

పవనతనూజుండు. బాంచాలిసుతులు | కవలు నాత్యకి ఫఘుటోత్క చ ధర్న్శసుతులు 

విరటుండు (దుపదుండు వీరు న్యపుండం | సరునకుం దోడు నేవాసమేత ముగ 

గడచిరి ఏరమండలి నాకవింప ; | నుడుగిని రణమయ్యె నుభయవాదులకు ; 

చేపురాణములందు నేశోకమందు | సీపాటి సం్రామ మేనది గానం 

అందులో గాండీని యర్థి నందుకు | వంద తై యెదుకు యోధావళి నెల్ల 

నెబీ నైంద్ర వారుణాగ్నే మాడి శరము | లజిముజీం బజవీ బాఘహశిశ క్రిం బరంగి, 

'తెజవిసూపి శిఖండి తెగి ఫీష్మునేయు | తెలింగ చేసీ యశిండు దివ్యా స్ర్రములను 

వెస భీష్మం డె_క్తేడు విండ్ల కేకిములు | భొసితంబులుగ జేసె బాణాగ్ని నధిప! 

అంతం గిరీటిపై నతం డొకశ క్రి | నంతికదండ చండాకృతి దాని 
నెడపక కొలిమిలో నెజ్టంగాం గాలి | వెడలిన లోహంబు వఏధ్యమెనదాని 

వడిం (బయోగింప, సజ్జా(లావిభూతిం | దడయక యతిరథ భ వళ వావానుండు 

తడంబాటులేక యెంతేయు విచ్చితముగ | నకువునే తునుమాడెే *ననవిశిఖ ముల, 

తునిమి యాశభీమ్ము సూతుని. గేతనంబు | దునిమిన, నాత్సలో దూఖుంపకతీడు 

1 నందరికంద నై యోధాళి. 2. నవ్విశిఖముల, (మూ). 



భీష్మప పర్వము ; పంచక వ్యాసము ౧౨౭ 

బెస్టు వితర్కి.చె ఏ * వేం బాండునుతుల | నెట్టన గెల్మగే నిమివబు (త్రమున | 
ళ్ళ 

లిననాభుని రక్షణము? కలయక | యెలమి ' బవింగముపోూంది మయొటున ? లె నాగు, 
యట్ = తతో 

నా రాయణునిగసాడి నడు చేయి వచ్చి | పీరు నన్ను జయించువిఖము ( పానింపం 
గె . యు 

జెప్పకపోదని చెప్పీలీ దీని | 'జెన్వువోం ఎనితేను వెచునె దచెనాొజ | 
యా అ 

సమర ము వేన్నీంచి శాంతి ను నుండి | సమసెద నాకు భూవణ మి మివి(ధంబు.” 

అని తలంపలో వేల్పులతని పూంయెటెంగి, | “యను నికిడి త లస్ప యఖిలసమ్మతము 

అమృతత్య మిది నీకు” సని యూడువొనిగ. | విమలుంటై భీము ఛండు వినె చేను వింటి 

నెవ్వరు వినరు నాకిది మౌనిేవరము | నివ్యెణిపడికి యన్నియుం జక్కనినుము, 

అత్ర డు నిశ్చయం బాత్మలోయ జేయ | నతిసూత్ము శీవరాయో* పవనంబు 

కమ్మనై_ యల్లన గాంచేయుమోంద నీమ్ముల రణక్టైద మోటా బాలిసె, 

సురదుందుభులు (మోెసె సురపుష్ప వృష్టి | గురెసి సప్త డనన్యగోచరంబు గను, 

9 భి 4 7 ఈ ఈ 9 + అభ ఇ soe | . 9 (ఈ త 4 ౨ + త 4 వ్ భీ ౪ 
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అక్టునుచేం గానీ యరగియును గల్ల | వసువు, త” మన్న నతం జ రి లేచి 
చెలగి తొత్రీకుల (బదవ్షీణముగా వచ్చ | నెలకొని (మొక్కి గాండినము నారించి 
దివ్య తేజోమయ దీప్తాస్త్ర మొకటి | దివ్య వల భ సమం[తితముగాల దొడిగ, 
యెసిన నది భూమి నెంతేయు గాడి భానురచ్చాయ సుపావనంబై న 
తోయంబు బకత శోయంబు పరిము | భాయ తేకుపచు న నయ్య, స వూర్లమున 
భాగీక మునుల జట 

ఫారగా సేసె పి ముందొకీనీసుతువు | నోర బొటన నర్జు రని మెచె చె శౌరి, 
పొడికి సుకలు: ; భూభుజులెల్హ ఇతనిం | బొగడిరి 3 ఘన దుం నుభులు (మోసె డివిని, 
పులకిత దేవాలై పొంగి కౌంతేచు | బలములు సంధ వమపారవశ్య మున 

క్షి ప గంగ |! యోని వచ్చానో యిచటికి నన 

క 

నార్చి శంఖములొత్తి రా మహోధ్యయలు | పెర్చి దక్కుబు నింజెం బిక్క_టిల్లుచు శు, ares 

1. నెసరి, (మా). 
కనానటాలాాయును. 



ఛీవ్ముపర్వము ; పంచమాశ్వాసము ౧౨౧ 

విను సీకుమాల్లు నిర్విణ్ఞుకై లజ్జ 1 పెనగొన్న ముఖములు పృథివికి వంచి 

ధవళాళ్ళు మదిలోనం దారు కీర్తించి | రవనీశ్య యేమందు నర్జును మహిమ! 

ధృతి నట్టజలములం దృస్తుండై భీమ | డతి మోది తాత్ముండై యర్హునుం బలికి 

“ కోదండరామ, ఫలబ్లును మవోమేరు | కోదండవిజయ నీకు నసాధ్యమేది ! 

అవభానముల నేర్పు లాశ్చర్యవిద్య | లన్రర! సీకే-కాక యన్యులతరమె ! 

మునినాథుంగా నిన్ను మును నారదుండు ! వినిపింప వినియుందు ఏరా(గగణ్య ! 

నారాయణుండు లోకనాటకకర్శ | (శ్ర్రీరమణీభర్శ చెలికాండు నీకు. 
ఇట్టి మో రిరువురు నేకమ్రైయుండ | నెట్టికార్యమువై న నీడేర్చు కంత! 
వనెంత చెప్పిన నీ కురురాజు | మాన(డు మోమిాంది మాత్సర్య చింత ; 

అక్కటా బంధుమితామాత్య సహిత |! మొక్కట ధరంసహాల నున్నా (డుగాక. 

పుడమిలో సగలాలు బుద్ధితో మీకు | బుడికిన నిం లేసి పుట్టునే పనులు ! *” 

అని యూరకుండి దీనాననుం డగుచు | జననాథు వెండియు జాహ్నా ఏీసుతుండు : 

కక న్స్ ధర్మరాజ, దుర్యోధన, మోరు | సాధుపద్ధతిం బోరు చాలింపరయ్య ! 

నలిపోయెడిలాక యెవ్వండే నుర్వి; ! చాలు ననిత్య మో సంసారసుఖుము. 

మానే యుద్ధంబు మజి ఫొంద్నతైన | మానవనాథులు మడియకుండుదురు.” 

అనిన వాశేమియు ననక తొతకును | వినయంబుతో (మొక్కి. వీడొ-ని కదలి 

పోనుచో, నటం బాండుపుత్రులు వార్ష | భావునౌ విజయ సంగరకళాస్సూ ర్తి 

నాయుధంబులు తొంటియట్ల ధరించి |! పాయక తము నెల్లబలములు గొలువ 

గొడుగులుం బడగలుం గోటానుకోటు | లుడుఏధి. గప్పి వాయువుంగాడి మెలల 

దుందుభి పటపహోది తు "ర్య ఘోవములు | (కందుగా దిశ లెల్ల 6 గప్పుకొనంగం 

గర్బూర కరదీపీకాసహ(స్రములు | దర్చంబునకు నొక్క_దండి పుట్షింపం 

జను-చోటం గృష్టుండు శమునోజుం జూచి | ఫఘనతరహర్ష ౦బు గాంన రా బలికె 

“ ~రుడోరగామర గంధర్వ సాధ్య | వరుల కసాధ్యుండై వర్తించు భీమ్ము 

ధరలహాల్ప నెవ్యరితేరము దుర్వార | క్ర రసతుంలగు మోశకాక భూపాల! 

కురుశేవ మాహాుతిగొని యింక భూమి | పరిపాలనము జేయు పట్టంబు డాల్చి ; 

సంతోవమూ ర్తివె సకలభాగ్యముల | నెంతయు విహరింస డిడి మాతలంపు.” 

1. నునామే రో. (మా), 
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౧౩ దిపద భారతము 

అనివం గృమ్మునిజూచి యధిపతి పలికి? | “నిను జేరినార మిన్నిట చేమికొణుతీ ! 

నుమ శేరి నారి మహితసూత్రంబు | బొమ్మల నాడించుపోల్కి నాడించి 

వేఫ్రొన యిబ్లు విన్నీ ంపుచుండుదువు | డాకొన్న కపటనాటక సూ[తధార ! 

అనుచు నొండొనుల నిట్లభినుతింపుచును 1 వినుత మాగధ వందివితతి శీ ర్మింప 

హారిప్పు త్ర ధర్మజు లనిలజియములు | హూరియుతీంబుగ నచ్చి రావాసములకు. ”’ 

సస సంజయుని బల. నాంబికేయుండు ; | * విన నోర్చెంగా సట్టివిధము నాయాత్శ ; 

యునుము?వం జేసికో యీశరీరంబు! | ఘన ర కో కవహ్ని చేం (గాంగుచున్నదియు. 

Na 
[wy 

న 

వైవా దాటంగం దరమె యొక్క-రికి? | చేవిధంబుల నాకు వినకపోవశమె ! 

అట్లుంజెం; 'సనుపతి యాతరువాత | నెట్లు సంగరమున కేతెంచె మగిడి? 

వాహి ఏనాథ్టు నెన్వనిం జేసె?) నప్పు | డదూహింపం గరు కయరారికియోయె ! 

ఎతీగింప్పుమూ మాకు సెంతయు, ” న | నెజింగించి విభునకు నంతయు 'బెలియ ; 

నిను కారవేందు( డన్యిధమున మరలి | చనుడించి నిజనివొసము (పవేశించి 

గ లువ్రుండి ద వొరల ఏడో] -లుపకో భీమ |! దలంచి యాతని ఘోరదశకుం జింతించ్చి 

“ యక్కొ_టా యిట్టిమహాత్ను బోనాడి | యిక్కడ రణములో నే నే నిల్చుకెట్లు ! 

పరులకు. గుక్తుళ బంటియై రణము | నెజిపు సాహసమూా ర్తి నేయెందుం గలడు?” 

అని వగచియు నాతీ డాత్మలో మజీయు. | దనయిస్షసఖుని రాథాసూనుం దలంచి 

బవాళ మేఘచ్చన్న పచ్చాప్తుగోన్న | విహిత పదము. బోలె వికసించి నృఫుయ 
కద్ణుయ్క్కాంయ నాకు. గలడు శాత్రవులం | దూూర్ష వెఖరి వొండే దునుమాడ నోపు, 

వగవ నేటికి నని వాని. దోడ్తేర | జగదీళుం డనివినం జని వేత్రకరులు : 
“ శాభేయ, కారము రాజు మమ్మానిజె; | సాధు భీష్ముడు గూలె శరశయ్యమిా(ద. 
అధినాథు౭ డ్ంక చేడఖలే సనలకు | నధికారిగా నిన్ను నలరింపం గలడు, 
ఇందజు సరాక కెదుగుమాచెదరు | నందనయుతముగా నడ తెంతుగాక, ” 
యనిన సంభ్రమ యుత నతీయను వచ్చె | జననాథుః డున్న యాస్థానభూమికిని, 
న యవ్విభు దీ దస వదనంబుచూచి | యచ్చపు భక్తి నిట్టని పఠల్కె నప్పుడు ; 

స ల st § బంటు కేలల్ల నీకేల వగపు | (పాబల్యమైన ఏపగ యణంచజదను, 
జేవ్షవతుని పెంచు తీట్రిన శు. జీవ నా సంగర స్థీతియును జూడు, 
చెలయగి పాండవ సేన జెండొడునపుడు | | (పలయ కాలాంతక (పభ బేర్చు వాడ, 
బరీ } యెద గారెయుం బొడగాంచి రణము | | చేయ ననుజ్ఞ గాంచి చిన నాకు జయము. *” 



ఛవ్ముసర్వను: ; వంచ వా" శ్రాాసము ౧౨౩ 

కర్తుండు సహ్య్టుని యాద్లశేగి రణమునర్చ ననుజ్ఞ వేడుట = 
రఫి ( ఈ Ey 

అన విని రాజుచే ననివించుకొనుచుం | జని కరు. జారణసలి మధ్యనీకు 
రి థి 

బున ఘటించిన శ్రిలీముఖఘుంటపసున | వ a 

శరవుయ గాత్రుని జాహ్నవీ సుతుని | వారి పద ధ్యాన సహాయుం జౌ నాన్చి 

మునుపు వాండవ కురు ముఖ్తులయణే 

ఘున విభవానురాగంబు భాలించి | తనుర కి ఏీభవంబు దాల్బీవ తాని 
( [2 

యోగనిద్ర మురాగి యురగ తల్చమున | బాగొందుగతి నంపపానుపుమోందం 

గోన్నువాల్ల్సి సారినొమకథలు సాఠకులు | విసవీంప వినుచున్న విర్మాగగణ్యుం 

గని భ క్రితో (ముక్కి- ఘనశోకవార్ధి | మునిల్ యాహారవములు వేసియతండు; 

“పకట కీర్రవిభధేయ, భాగీరఖేయ, | యకట నిళ్లుతి మమ్మరయ నెన్యారు ? 

మానుగా (బోవవే వువుతతో నన్ను ! | చేను జేసిన తప్పు లిన్నియు మజచి ; 
యురు సుధారసభారలొలుకు సీదృష్టి | నిరవొప్పం జూడవే! యేను గస్తుండను. 40 

అనినం గన్నులు విచ్చి యంగాధినాథుం | దను జేరం బిలిచి మందాకిసిసుతుండు 

ఆలింగనము చేస్తి “ యన్న రాధేయ! | పోలంగ పచ్చితీ వొసంగ నస్న రయ 

బుద్ధి వెప్పుదు గాక పు [తునితోడ బద్ధ కోసుయడం గాను బగవాండం గాను, 

అదియును గాక స యవ తొరవిధము | మొనల వేద వ్యాసముని నొకుం జెప్పె, 

నీ తండి పాండు౯డు సీతల్లి గాంతి | నీ తోడ నా ప్తంబు నేడు చెప్పెదను, 

మున్ను గొంతీకి మంత్రమున సూర్యువలనం | గన్నియవయనసున గన్న బిడ్డండవు, 

కావున ను త్తమ క్షత్రియ, నన్ను | వే విధంబుల చెందు వేజుగాం జూడ. 

ఒకమాట వినుము నే నుభయవాదులకు | సకల రీతుల బోరు ఛాలింపుం డనుచు 

బుధ్ధి చెప్పితి ; నారు పోయిరప్పటికి ; | బద్దంబుగా నది (పతివాల్సు వ్ర, 

పహూరిసపోయుల6 బాండవావలి గెలువ | హారిహార (బహ్మాలకై స దుర్చ టముం 

మనసుయోధనుడు నీమాట గాదనయ; | చను మిపేగథిము స్ (జన సమ్మతేంబు ; 5 

వారింపవయ్య దుర్యార సంగరము, | పవీరమండల మేల వెలితి చేసెదరు 2” 

అనిన? గర్గుడు పల్కు. నడి మున్న ఏంటి ; | ఏను తాత, 'యేలబాండ వేయుండ నగదు, 

ఎంతే చెప్పిన జెప్పుమేనొల్ల నింస్6 | బంతీంబు చెడినట్టు వార్గులం గదయ, 

ఇ్రంతే రణంబు నాశన్నండు దొజకు)? ! కోొం్బతెనం దీక్చదం గు రొజు నెగసలబు, 

బహాు భంగి మోాకిట్టి భావలాడుటయు | సవాజంబు లవి మాకు జరుగవు గాని, 



౧౩౮౪ ద్యిపద భారతీ ము 

ఖండింతు. దండింతు గాంతేయవరుల | నిండింతుం గారను నిజ మనోరథము. 

ఇంక రణానుజ్ఞ యిచ్చి నన్ననుపు | శంకింప వల. ” దన్న జాహ్న ఏసుతుండు 

ఒక కొంతతడ వూరకుండి యిట్లనియె ; | * వికల కయ్యంబీవు విడువ వేనియును 

ఆజిసేయుము నీకు నజ యిచ్చిత్ని, | రాజు నేవుణకుము రణములో నెప్పుడు; 

మారుతి మనరాకుమూళ్ళ పై కటికి | మారం జంపెడి వేళ మటియడ్డపడుము (1) 

నరుండ మిక్కిలి కోపి నారాచవృష్టి | గురిసిన. బోకుమిా గుండెపస్టైన ; (2) 

చనుము ధర్మోజయెత్సంగ రే.” యనుచు | ననిచిన రాభేయు. డాప్రొద్దెవచ్చి 

కొలువు వివ్వకమున్నె కురురాజు గదిసి | పలికె నుత్సాహంపుభావలు దోయ : 
“ దండాధిపతి లేక ధరణీశ మనకు | దండితో నేన యుద్ధమునకు. జనదు, 
ఎవుండు గలండొకో యీాయోధ వితతి | నొవ్వకుండల రశ్ష నూల్కొల్పు చుక 3? 

అని విచారించి (దోణాచార్యుం జూచి | మనుజేళు వీక్షించి మజియుం గర్హండు : 
“ సాశ్రాత్కరించిన శంభురూపంబు | దక్షృండితండు వో దళముల నడుప! 
జయ మేమి (బ్రాంతి నిశ్చ్వయముగానతనిం | బియముతోం (టాకింపు భీష్మునిమాణు.” 
అనిన భూపతి లేచి యాచార్యు గదిసి | తనేలు మోడ్చి యెంతయు భక్షిం బలికి: 
“ ఖండిత్ర రిపు థై ర్య, కార్చుకాచార్య ! | దండాధిపతివి కాందగుదీవు నాకు. 
తాత శ్లె తర్వాత దాయలచేత | భీతి నొందకనకయుండం బర్చి రక్షీ ౦ప్పు. 

సీ పర్మాక్రమమెల్ల నెజవి సీవిద్య | చూపుము నీకు శిష్యుల గెల్బు కొంత ! 
నన్ను మన్నించి సైన్యముల రక్షించి | యిన్ని కార్యంబుల సీడేర్సు.” మనుచు 
జూంగిలి మొక్కిన జననాథు. జూచి | వానాప్ప నిట్లని పలికె (ద్రోణుండు : 
“ అట్టిద కాక మపహోప్రసాదయి; | గట్టిగా సీయాజ్ఞ గాదన చెపుడు, 
కృత వర్శ యున్నాడు కృఫుఃడున్న వాడు | హితశాలి రాఖీేయుంటే యున్న నాడు, 
ఏనుగాకుండిన నేని మన్నింతు | గాన భూవర, నన్ను ఘునుని చేసితివి, 
కొట్టి పాబుగవై తుం గుంతినందనుల | నిట్టిచో నీచిత్త మేను బక్షైదను.” 
అనిన సంప్రీతుడై యధిప్క నీసుతుడు | కనక కుంభముల గంగా తీరజలము 
దెప్పించి యా(పవాద్ధి దీవికానిచయ | మొప్పార వుదిలోన నుత్చాహ'మెసల 
భయద భేరీశంఖ 1పటహనిక్యాణ |! చయమును జయజయ స్వనమునుం తెల” 

1. భయద నిస్సాణ. (మూ), 



భీమ్మపర్యము ;” =. పంచమాశ్వాసము ౧౩౫ 

బుణ్యాహవాచన పూర్వంబుగాలోం | బుణ్య వేద ధ్యానములు రంగుమిోజు, 

వివిధ దిగ్లేశభూవిభులును చాను | నవనీళు. డాచార్యు నభిషికు( జేసి 

వరవ(శ్ర్రుభూవణ (వ్రజలాంఛనములు | తురగ రభేభ బంధురముగా నిచ్చి 

పసమయైన సేనాధిపతుల భూపతుల | నసుభేళుం డాచార్యు వశము చెయుటయు 

విను మెల్ల యోధులు విజయము నమ్మి | మునుకొన్న సంతొవమున నుండిరధిప ! 
అని సంజయుండుచెప్పె నాంబిశేయునకు | నని ముని జనమేజయశ్షీ తిపతికిం 

జెప్పినగతలిం జెప్పం జెలల్ యమ్మూ(ద నెప్మాటం గథచెల్లె నెజీగింపు మనిన, 

(ఈ *పుణ్యకథ నెవ్యరిల (వ్రాసి చదివి | యోవిక వినిపింప నురుభ క్తి వినిన 

నట్టి వారికిని నూజళ్వ మేధములు | నెట్టన చేసిన నిజఫలం బబ్బి 

చింతితసి ద్ధి సుస్థితి భాగ్యసుఖము | నంతయు సిద్ధించు హారికథగాన. 

అని యిట్లు సూర్యవంశాధీకు చేర | జనలోక ర్వూాభిజ న వీరు వే 

మండిత శాత్రవ మత్తభూపాల | శుండాల శేసరి శుభమూార్తి వేర 

హరినామము సంసృృరణానందు పేర | శరణాగతాభిరక్షుణ శీలువేర 

(బస్ఫూక ల్ప స్థాన్యబవాుకీ ర్తి వేర | (బాహ్మణాకీ రాద ఫలవర్హి పేర 

విభవ నిర్ణిత "దేవవిభువేర శావా |! విభువేర సకల (పవీణుని జేర 
నిట ba naa nad 

బృభథు రసో క్కం-బై న ఫీవ శ్రపర్యంబు | (పధిత విస్థుక థా (పబంధంబుగాన 

(వాయించే నిం బొజి వరమతీయుతులు । మాయుశే యని పలుమాబును మెచ్చ 

నిటలాక్ష పదపద్న నిహితప్రసన్న | పటుచిత్తుండై న కుప్పయమంతి చేత, 

ఎందాశ రవిచందు లెందాశక జడధు | లెందాశ తొలి మిన్కు 'లెందాంశ నలువ 

లెందా(క శె లజాధీళు సతీ ర్తి | యండాణ' నిది పూజ్యమై యొప్పుంగాకం) 

ఇది సదాళివభ క్త హీతగుణాసక్త | సదయస్వరూప కాళ్యపగోత్రదిప 

స్తుతిపాత్ర వల్ల భసూరిసత్సుత్ర | మతిముద్విభేయ తిమ్మయనామభేయ 

రచితమా భీవృుపర్వమున నాశ్యాస | ముచి తార్థ యుతీముగా నొప్పె నై దవది, 

వు ఈకుండలీకృత భాగము తంజావూరి [వాయన కాండగు కుష్ప్రయమం।(తిబేం (బమీ ప్పవైంయుండును త 

తీరుగాన క్కృ_-డక్కాావం గొన్ని పర్యములలోే? జూాపట్టుచున్న ది. వివరములను కావో కాతములో6 

జాాచునది, 







(శ్రీరత్నయుతవక్ష, సితసత్కటాత్షు, | కారుణ్యనిధి రామ, 1శాసల్య రామ, 
కవివరు నేనానిలాం జేసి నడచి | రిపుల సాధించు కోరీ! చి త్తగింపుం 

జన మేజయునకు వై శంపాయనుండు | మును వినిపించిన ముక్య మార్గమున 

నక్క_థకుడు శౌనకాది సన్గునుల | కక్కు-భాస్మూత్ర మిట్లని చెప్పందొడలా ; 

వర్ణాధిపతులార, (వతులార, మీకు | వగ్శింతు (దోణపర్యము కథ వినుండు, 

గంతనుతేన యుండు సమరోర్విం బడుట ! యంతయు సంజయుం డాంబిశేయునకు 

వినిపించి మజియు నవ్విభుండు దన్ననుప | నని చూడయోయి వృత్తాంతంబు లరసి 

యరుదార నంత 'నేనవనాంటిరాత్రి | యరుడదెంచి యతని కిట్లని చెప్పందొడలా ; 

యుద్ధవి శేసములను సంజయుడు ధృత రాష్ట్ర్రున "కెళీంగించుట 

కళ అయ్య, పీపనివింటి ననిం గనుగాొంటి | నయ్యెడ నైన వృ త్తాంతంబు వినుము, 

నియ్యాజ్ఞ దల మోచి సీపుత్రుకడకు జయ్యన నేంజన్న -సమయంబునందు 

సొలసి కోలలవారిం జూచి రారాజు | బలముల రప్పింప |బముసి యాసేన 

తీరువుగూలిన పశక్షి తతియునుబోలె | శరధియింకిన వత్స స్రసంఘంబుం బోలం 

2బురుపో(శయములేని పొలంతియుం బోలె | సురనదీసుతుంబాసి (స్రుక్కుచు వచ్చి 

సన్నిధి నిలిచినం జాలశోకమున । విన్న నై తొలినవాంటి విజుగు దలంచి 

తల(తిప్పుకొని కొంతతీడవు చింతించి, | * నిలువ నెక్కుడివాండ నేయ కయ్యమునం!. 

గ ర్హుండు హాపట్టు గలండు (వాణమున; | జీస్టండ 6 గానేల ) చింతింపనేల ? 

యాతనిం దోడితెం” డని హస్పిపు3కి | దూతలం బనుప నద్దూతలు వోయి; 

“ రారాజు పిలిపించి రమ్మయ్య నీవు; | ఘూరాజిలో నిన్న గూలె భీష్ముండు ; 

ఆతండు వడక సీ వనిసేయ నంటి |! ఏతరువాత నిన్నెటు నయ్యెడిని, 

వసుమతి భటులు నీవచ్చునందాయశ | చెసలకు నోళులు దెజచియున్నారు.” 

అనిన భీష్టునివార్త కాత్టలో వగచి | తన పుశ్రమిత్ర 'బాంధవులతోం గూడ 

1. కాశ్యప, 2 వురుసాలయను, (మూ), 
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అని విలపించి యిట్లష సంజయునకు : | “ మనయోథు 'లెందజు మడిసికో నేడు ? 

నలి నెందజణ(౧రో నాతనూభవులు? | కలన నేసుయ్యునో ౩ కిర్దువకొలంది | 

(బమసి మెట్లొదిగానో పన్నినజలము ? | (క్రమమున? గయ్య మేర్చజతుగా.” కనిన 

సంజయుండిట్టను 3 “ సామి, సీమనము | రంజిల్హ నేనెట్లు రణము వర్ణి ంతు ! 

ఆ పాండవులు గల్సిరనవలె నాకు ; | నీపుత్తు జయము అనిది చెప్పరాదు; 

జూదంబులో. బాండుసుతుల యోాటమికి | మోదించి నేండిట్లు మునిగిన జనునె! 

స్పెదవిను మట్టు సెనాధపత్వ | మొస్ప్సయోానిన దోణుతుప్పొంగి పలి : 
“మ 2 ' 

ధర జు(బట్టియిచ్చునట్లు (దోణుడు దురోగధనునకు వరమొనలయుట 
ద్ర ఠు ౧౧ ఫీ 

66 కురు రాజ, మో తాత (గూల్సిన చిచ్చు . నవ్య నా చద ను. (పున నేడు. 

నా బాణమహివు అన్నయం జూప సీకు | సీ బలుబులం గాచి నెడు చూపెదను, 

అనఘుండు కృప్పుడుండ నటుకి క ర్ణుండుండ | నను బెద్దచే? స్క సేనలకు నన్ని టికిం 

బతిం చేసితివిగానం బరతోషమయ్యొ ; | హితమతి వరముడు గిచ్చెదం” ననిన ; 

లో . లో గ తానే | 29 ఇ యొ న ae ళో 

కాండ వాగజు నారు బట్టే అ ఇనాొలు | నొండో గాం సనియె నా యుర్వీశ్య్వరుండు, 

అడిగిన మది[నుక్కి- యమ కారంబు | వెడలసిక గుకుండు వెడ వెడ గన్ 

దువ్యోధనునిం బల్కె. దొర తెల్ల వినత: [| “కార్భంబు శానళ కతన నాడిత్వి 
ఆ 0 3 

అశనిం బటల నీకు సయ్యొుడి దేమి? | అతివేగమునం జపము నేనె తి, 
రు లీ యా 

జేసి సేయంగ సీవిజ్లు 'దెమ్ముంటి ? | పమర్శ మెటియగింపు మెజటీలొటా”” ననిన | 

నేలచంపింతు ! నింత మూఢుండనె); | చానేల యిచ్చు నచట శౌరి యతని; 
ఖల 

సిద నకడిబి నా నృస్తుం దెత్తు వెని | జూదమాడింతు నిచ్చోం దొంటియట్లు, 

సౌబలుం డున్నా (యు జయసిద్ధి గలుగ | నబ్యుస్టిం దెన్ముంటి సజు నర్తన 02 

అని శార వేశ్యరుండాడినమాలి [| మన4 4 క్రీడియు న్న నవ్యుభుం బగా ఫ్ర ? 



౮ ద్యిపదభారతము 

ఆపారు నెశ్సెన నని నుండనీక | పాపుము తొలంగ న్మాసతీన చెన్నింతు. 

సాగరోదక మెల జలిన వీనప | సోగముత్యము చేర సులభ్యమెసట్టు, 
గా గా | 

సరి న్ముగరోచులు శాంతిపొందుటను | నరుణపబింబము చూడ సలపియైనట్టు, 

నిజమం[త మహిమ లన్నియు జూజం జూచి | ద్విజుని ధిక్క్బృతి సేయం దివితీన యట్లు 

ఒక_చోటికిం (గడీ యొదిగోనం జాలు ; జిక్కు_రా, *” జనిన నాన్సీ తిపాలుం డలరి 

యతి శ ర్యుం డా చార్యుం డాడిన (పతిన | చతురంగ సేనలో. జాటంగం బనిచి 

యనుపమోత్పాహుం్లై. యాచార్వ్యుం బలిశె; | “ మునలు దీర్తువు భార మొగ్ని ర ౦బునక్ళ; 

జలడాప్తుడుదయించి జామున శెక్కెఎ | బలీమిం చాతుదుగాక సొండునందనుల, *” 

అనిన [దోణుండు విని యర్టిందే క్కి | ఘన తూర్యముల (మోయ గగనంబు గప్ప 

శ్రీ తిప్పులు సేనలు నేనాధిపతులు |! నతివేగం గూడిరా నాొజికి వెడలె. 

శారవనేనకె ౧ గలువాన గురిసె; | వారణంబులు [మొగ్గ ; వాజులు (సగ; 
రాలా ఆ ౧ ౧ 

పడ౫లల్ని యు జిక్కుపజణచె వాయువులు ; | వికుగులు పడంబొ చ్చెం బృఖివినెల్లెడల ; 

గురుని టుక్కె_ము మింద గూబ కూర్చుంటె; | సొరిది నెత్తును వాన చోద్యమై కురి"స 

కోటుగాని శకునముల్ కురుసేనలోన | దజైన వెజివక దండనాయకుంయ 

శాక్రట వ్యూహంబు సంధించె; నందు | నాక ర్లుం త ప్పార నగభాగమున ; 

వానికి ముందట వాజివెభనము ' గానువీంపంగ నిల్చి గాంధారరాజు ; 

చెచ్చిజుం గాళింగ సింధులం గూడి | వచ్చె నిక రండు వలపటి దెసకు ; 

జానొప్పం గృతవర్శ శలవివింశతుల | తో నిల్సె డాపట దుశ్ళాసనుంను ; 

చిత నేన సుశర్శ శిబి సూరనేన | ధాత్రిపు లంతంతం దను జుట్టికొలువ 

(దోణునిమాటున ధూమ కేతువన | రాణమాజి(గ నిల్చి రారాజు నడువు 

అంత నంతకసూనుం డటమున్న గురుని | వింతలాగు ప్రతిజ్ఞ వేగుచే నెతీల్ 
యింధద్రసూనున కది యేర్చజించుటయు | సాందపుభ క్రి నంజలివేని యతండు ; 

(చోణుని (వతినకు వెఅవవలదని యర్జునుండు ధర్మజునకు 'ఛెర్యముగొలుపుట 

లః ఉర్వీశ, నే నీక్స యుద్ధరంగమున | సర్యాంగరక్షుయె చనుదెంచు చుండ 
గురుండేల గురుళన్న గురుడు వచ్చినను | గురుసింహ నిను బట్లుకొన నెట్లువచ్చు ! 
నాకులు నోపరు నను నిన్ను బాప; | వ్య్యాకుల మే 1” లన్న వసుభేళుండలరి 



ద్రోణపర్యము 3 (ప్రథమాశ్వాసము డొ 

దుందుభిపటపోది తూర్యముల్ వంురయ | నందజంగొనుచు ఘోరాజికి వెడలి 

పక్షీ బౌగున సేన పన్నింపుచోట | నీన్నీంప ముందట నిందజుండొప్పె ; 

ఆతనిశెలన సేనాధివాథుండు | పేంతి జూల జ్వాల లేర్పడ నిలిచె; 

మారుతి గవలుం. గుమారవర్షంబు | వీరులు నిరటాది వితతీబంధువులు 

దండాధినాధథులుం దక్కొ-టి సృసులు | మెండుగా ఏడీసిరి మెజుసి యెల్రైెడల ; 

గాంభీర్యము నకం దగంగ ధర్శజుండు సంభ్బాత బలుండొప్పె సెన్యమధ్యమున, 

ఈరీతి వ్యూహంబు లిగువాగుం బన్ని | పోరాడం దచొడలి ; రష్పుడు డివినుండ్ 

కనుంగొనుచుండిరి గరుడ గంధరం | ముని సినవాధ్నులు మొద లెన వాగు. ([ ద్ధసాధ్యులు మొదలై 
అప్పుడు బిట్టార్చి యతి ఘోరథూళి | యుప్పతిల్లగం దాశి రుభయృసైన్యములు. 

“పొడు పట్టు పొరినాను పోనీకు పొదువు | మడు కొట్లు * మనుమాట లఖిలంబు నిండ 

సకల దిక్కు.ల నస్థిశకల కపాల | శకటాంగములు (బెవ్వు చప్పు కెసంగ 

ఫఘనతర శస్తాస్రుఘట్టన సనెసగి | యనలకణంబు లాహావభూమి నిండ 

హుుంకారములతోడ నుబ్బులతో డ | జంశిలతోడ నిళ్శంకం బో రాడ 

నా మహా నేనలో న*భార్యు రథము | నేమిఘోపము గల్లి నేల చించుచును 

ఆకాశమున బక్షీ కడంబు తేక | ౯ కొని చడియించుగతి యచ్చుపడ 
గరి న. 

గరి దాశి పజుగక్క గదం జక్కువడక్క | యొరులేరి. గదలక్క యూనంబు గాక 

“సెగ నొగ బెళుకు చెనకి చేయీోక్క | మగుడుట నిగుడుట మహీం గానరాక 

చరియింప గురునిచేం జదియు లేనులును | ధర (వక్క లై (వాలు దం తావళములుం 

దుత్తుము.ర ధరం దొరుప నశళ్వములు, | ము_త్లమునై. కేమి (మొగ్గు కాల్చ్బలముం 

బడియెడు దొరలునై పాండవనసేన | తడంబడందొడగియు థైర్యంబుకలిమి 

గురుని మారొ-ని యేయు గుంపులుగట్టి; | పరంగి పాటీయు నిల్పు(; బై బడి (చేయు; 

నెడ(తేన్యియును గూడు నెదిరించు నొంచా; | నడయథయరాకయుం [దోచి నడచు? గయ్యమున, 

అప్పుడు గగనమధ్య మున మారాాండు | డొపఫ్పార, భర (జూం ఢొక్కింత యలిగి 

' యడపెట్లుండు గిట్టుం డాబార్వు ? ననుచు | నొడ్తుక రకు జెప్ప నొదులగక యతడు 
ఉట రు ర ణ్ 

కవ్యడి తోడుగాం గలకజుం దాయక | నవ్యడి పొడగాంచి యఖలకారవులు 

వసుధాధథిపుని యాజ్ఞ వారిపై6 బడిన | నెసలి పార్గుబలంబు నెక్కె_; నెక్కి-నను 

ఆజి ఘోరంబయ్యె ; నందు నంగాధి | రాజుతో విరటు( డు[గతం దలపడియె. 

నుహితీ శస్తాస్ర్ర భీమం'బై న రణము |! సహాటేన్రునకు. గల్ల శకునితో నపుడు, 
orp 



బం దంపదభఫొోరతము 
ధు 

అనుపమభుజవిస్వండగు నివింశతికి | ననిలజునకు నయ్యె నతి ఘోరరణ ముం 

పొవర శిఖండికి భూగ్మశవ్తనకు | సునపర్మాక్రయులకుం గలిగెం గయ్య్వుంబు, 

నవకోపమున శలుర్లనకు నకులునకు | బనరంబు గలిగె నపతిమరా[ద్రమున. 

ఆ కీర్ణశరముల ననువిందు సోడ? | జేకిశానున క్ల సిద్ధించే రణము, 

మహోడీంబునకుం గల్ల నయ్యులంబుసుని | తోడ నూయా(పొఢి దొరయ రణంబు. 

"పినశున గుణ ఘోవ ఫీషణంబగ చుం | దని సుశర్త శ్రి సుతామసూనులకు. 

ఢీరతం గృపుశకు ధృష్ట శేతునకు | భాకుణి య్యువంగం దలపాటు గలిగె, 

చతురవిక్రము లిట్టిసందడిలోన( గృతీనర్శయును సాత్యకియు. నలపడీరి, 

పగ చెగవలనని పొంఛాబపతియు | భగదన్తుండును దలపడిరి ఘోరముగ, 

అట్టి సంకులమున హయహేవీతములు |... అ... అ అ 

కాద్రంబులైన వారణబ్బంహితములు | ఛిడ్రితదిశలై న శింజినీధగనులు 

నుర్వి కోర్యంయరాని యు[గహుుంకృతులు సర్వభూ తాట్టహాసంబుగ జెలల, 

నింగిని నొరసిన నెత్తురుకేరు | సంగరంబున. బాతె జగతీ శంపెసయ, 

అంత దుర్యోధను: డభిమన్యుం చాంకి | వంతగా నొకకోల వతుంబు నాంటి 
నజీమి యొండొకళోల నారి ఖండింప, | నెబజచిచ్చుగతి మండి యింద పొత్రుండు 

వేజొక్క_ళింజిని వింట సంధించి | పాఅము్టదొడీగి య(ప్పభునూతుం జంపి 

రథికుపై నట్టిమార్గణ మె సంధింప | రథ వెగమున జయ(దభథు( డెడసొచ్చి 

యిల చేరు కుప్పగా నికుసులు నజుక్ం |! బలకయు నడిదంబుం బట్టి యన్షోదు 

సై ంధవు లేంకి జనమొప్ప చాటి | సంధించి వారులణతో సారథిం జం పె. 

వెన వాండు గదం దన్ను వేసెను ; (వేయ | నసిదట్టి మూర్చవో నాశనిం గొట్టి 

తలపట్టి యిాడ్చునంతట శల్యుం జెజిగ్ | యలయక నకులుతో నాజి చాలించి 

గదగొని యాతోవం కేగదలినంతటనె | మదిలోన వివరించి మారు కొత్శజు(డు 
నెటుపోదువని తాశ సిరువ్రుర కపుకు | పటుగదారణమయ్యె భటు లోలిం జూడ, 

వూంవులుం జూపులుం బొనలం (గుంగుటలు | డాఫులుం [దోఫులు డాసి (వేయుటలు 

నలపులు సొలపులు హూస్తలాఘనను | లల వొట్లు వోటులు నందు. (గంద య్యె. 

ఒంటికొమ్ములత్ డి యుక్రద్యయంబు | గెంటక పోరాడు క్రియ నట్లు పోరి 
యల్లుండు మామయు నన్యోన్యహతులం | (జెలి మూర్చిల్లుచో ధృతి గృతవర్శ 

మృదేశుః గొనిపోయె మారుతి *విగత | న్మిదు(డై గదయూని నిలు నిలు మనల, 

Te గద లెడు గదలు, pA పీన (మూ), 



(దోణపర్వము ; (పథమాశొ(సము ౧౧ 

అంతం బొండవసేన లాభీమసేను | నెంతయు. బొగడుచు నెసంగు ధైర్యమున 

నొత్తుక నడవ, దుర్యోధనాదులును మొణృమై డవిసి య మున నిలగ్లలేక 

వెనుకకు ఏ౮సవో, పఏీశ్షీంచి దోణు. | డనుపమకోపుజై. యపరాస్ల్హ వే 

భుననేను వృవ.నేను- గర్హునిసూను | నని. బాండవులకు (వేలా పోరువాని 

వీడు బంజ్రానని వినుతించి రథము ! వాంజిమి నతని నవ్వలికి చా౭ంటించి 

(దోణు(డు సొండవసైన్యవూ,పె విజ్బంభించుట 
యఖ లో ఖా 

నలి నెదిర్చినవాని నకులనందనుని | బలిమి శ తాసీకుం బాఆఅంగంగోట్టి, 

తతిమి వెండియుం దోడి (చాప చేయులకు, | జుఅచుఅ వే-డిమువూనీ (న్రుక్కించ్చి, 

గతదయ యవన కేకయ పీరభటుల | శతసవా(సులయిట్టి చట్టలు వావి, 
పటు తెంచి తాశిన పాంచాలసుతుల | నఆువడియారు(ర నందంద మెదిప్కి 

"హాడింబు సేనల నసురనాయకుల | వేడుక బదునాబ్లు వేల నుక్కణంచి, 

వికటంబుగా. దగ వెల్లి బాణముల | నకలంక రిపుచక మా(క్రమించుచును 

ఇభకుంభ శకటాంగ హేమకిరీట సుభటాశ్య్వపటలంబు చూర్హంబుగాల, 

గరళ్లాగ్ని కణములు (గక్కె_డు శివుని | వెరవున శరములు వెదచల్లుకొనుచు 

నరినేనవిచ్చి యయ్య(గ భాగమున | నరదంబుశొం చాండవాగజుం గాంచి 
పైపడి యతేనిచాపము (దుంచివైచి | యేపుమోజీన దృష్టి నిషువులు గురియ 

సుకుమారు లా ధర్శ్మసుతు చకరతు | (పకటించు నృపతు లేర్నడ (దోణుం చాంకి 

నిమిమమూ(తము పోరి నిలువక పడిన | గమికొని (ద్రోణుం డక్కౌ౦ తేయుం గదిసె, 

అత్తి దొరలెల్ల నతని కడ్డంబు | సొ తెంచుటయు వాండిదూపులం జూచి 

నకులుని నాలుగు నారాచములను | నకులాత్చృజుని నై దు నారసంబులను 

విరటుని దొమ్మిిది వేడితూపులను | బరువిడి సాత్యకి బది సాయకమూ:. 

బవమానతనయుని బాళ్తాష్టకమునం | దవిలీ, ధృష్టద్యుమ్ను దశ విలిఖములం 

దూలించి సండియు దొరలను చేసె, | ఆలోన ధర (జూ నతీంకు డగ్గతిన 

నడరి య.పేగంధరు. డనురాజు గురున | శెడసొచ్చి పోరాడి యినుమునై కూలె. 

వ్లీఘుత నారీతి సింహా నేనుండు | వ్యాఘ్రదంతుండు. బోరి వనువుతిం బడిరి. 

“అదె పాటం బి (దోణాచార్యుం డధిపు; | నదే తీశందీఈ నాయన చౌసి యనుచు 

1 గాంథారు. (మా), 
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౧_౩ దింపద భారతము 

అర్జునుండు (దోణునాంగీ కెరనసైన్వను నులునూడుట 

భటులొక్క_| మోంతగాం బలుకం గల్పాంత | చటుల మేఘారంభ సంరంభలీల. 
గపిశేతు ఘనరావ గాంజివారావ | విపుల శంఖవిరావ వికను క్రీడ 

(భఘాభొంగ వి భమాచ్భుతే ముఖోద్దామ | న్లోభి దివ్య కిరీట సురుచిగన్సుగణ 

నద్భుతకోధియొ యచ్చోటం (గ్రీడి | యుద్భనించినమాడ్కి. నుగ్వీశునెదుట 
నమ్ములిమ్ములం గప్పి యాచార్యుతనువు (గమ్మున బహు బాణ గంధిగా( జేసి 
ముట్టడ విడిపింప, మున్నాడి యొకనిం | బట్టం బదుం[డుగాం బజచి కౌరవుల 
శా తాస్రుముల ముంపు జడీయక నగుండు | నేతువుబెగి పాటు చరువ్రునుబో ఆ 
హాత్తీన హరిసహాయత్యే మేర్ప్చడంగ | నెత్తిన రణభూామినెల్ల* దొ గుచు 

బదియు నూటును వేయి పదివేలు లక్ష | పదిలక్షు యొకొ_క్క_భటు నుచ్చిపోవ 
విశిఖప్రవాహంబు వెడలించునప్పుడు | పిశితీపుం బంకంబుం (బీవు పంకంబు, 
తలపుచ్చె గుదులు ర క్రంబుల నదులు, | నలీంగొవ్వు నసలు బాణముల యిసుముం 
బాతితధ్యజములు బహు భాస్థిరజము | లాతప్మతలవంబు లాహారవములు. 
దొట్టినపునుకలు. దొడవులతునుక | లిట్టలంబుగ నాజి నెల్లను బ్య. 
అంత సీ శరవార్ధి యపరాస్ట మింగు | నింతట నిట జొత్తు నే నస్నయట్టు 
దినపతి (గుంక్క నత్తీ(వ్యాన్ర్రతిమిర | ఫునరు క్కి భావమై పొడసూపెం దమము, 
అప్పుడు కురుయోధు లట దైన్యవృ త్తి | దప్పి పాటీనవారిం దగ గూడుకొనుచు. 
బతియును సేనాధిపతియును (దిప్స |! నతిరయంబునం బోయి రావాసమునకు, 

అట దుందుభోలు (మోయ నార్పులుసెల | ఒటుజయూ తాహు ల పాండ వబల సుం 
విజయునిం బొగడుచు విజయునేవించి | నీజనీవాసములకు చెపు తో (6 జనిరి, 

(దోణుని ద్వితీయదివన యుద్ధము 

గురుం డంత మబునా(ను క్రోపంబు సిగ్గు | బెరయ నలన. చేర పృథిఏిళుం బలికి ; “కీతిప సీ శే మున్ను ఇవ న శ 
ప ్న చెప్పిలిం చెలియ | (బతిన చెల్లదునాకుం బరు డుండను, అకనినొక్కనిం చాపు మంత చే ధర్శ | నుతునిం బక్టైద నేడు సుర లడ్లపడిన, డా DDD నటు? 

* (మూ) 1. నిభారా 



(దోణపర్వము ; (ప్రథమా శ్వాసము ౧5 

కలండొకొ మనలోన గాండీవధరుని. | దొల౧౫౬ దోలొ_నిపోవు దొర కయ్యమునకు! 
నతండు నావాడు పొ.” మ్మనీన సుశర్మ పతిసమ్ముఖమునం జాపముం చానునిలిచీ 

“నను బంపు ధా|తీశ, సరునిం పాపుటకు | నసయంబు నోపుదు నాజి నిల్పుదును, 

ఘోరాజిలోనం దోడ్కొని చన్న వీదుఐ | నూరక నరుగౌల్తు నొండోని చత్తు. 

చావక గెలువక చనుబెంతునేని | భూవర్శ విను నాదు భూరి ప్రతిజ్ఞ. 

వెర వేది మధువు దావినవాని గతికి | (శర ణార్థిం జేవిీడి చనువాని గతిక్షిం 

జనువాడ, ” నని యగ్ని సాక్షీ గానాడి | తన ముూూండుకోట్ల రథంబుల దొరల 

మగంటిమిం గేరళ మాళన (దవిళ | మగధ కాన్నీర భూమండలాధిపుల 

నెట్టన నారాయణీయ గోపకుల | గట్టి ము త్తంబుగాం కొని మొక్కి 

విభుండు (దోణు(డు వేట్క.ఏడ్కొ_ల్పం గదలి | [తిభువనంబులు భీతింిమలనార్పుచును 

గాంతేయు సేన డిగ్గి 96 బోయి నిలిచి | చమమొంశీయుం బసం 'గిరీటీ!” యని పిలిచి 
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తక్కక కురు రాజు ధిర్భజుపిగాంది | నెళ్క-నిమ్మున సేస లెక్కెను వడిని, 

అరయ గాల్బంటు వై హరి, హొరిమాూంద6 | గరి సరిమోందంల బొంక షంబేరు వాలు 

(మగ్గు, (మగ్గిన బోకముజియు. ఓబె (బడును; | అగలించి బలంబు లాపవహావకాంక్ష. 

జేరులు (మోళ్లునె. ధృతి_దెవ్య రథికు | లారయ (సూొలును రవ్యలి లేర్ష ం 

ఆయుధంబులు దీసినప్పుడు"పరుల | వేయుభంగులతోడ (వేయుశాల్బంబ్లు, 

నెమ్మి మాంసము (క్రాొవ్వునెజసి ర క్ర యులు | నుళ్ళులించిన 5-వోట నొటగు గుజ్జములు, 

కరియూధ ములు (తోక్కి కాన్సింపరాక | వొరసి యా పంకంబువో మెట్టువడును, 

వదలి వీను/౧స లెల్ల వరదయో రక్ష | నదులు వాజీన సల లి నాతు.ణంబు 

ఎజ్జని కెంధూళి రయెగసివాలంగ | నిష్హంకు"లింశె నయ్యెడ యుద్ద భూమి. 

ఏరహోసోల్లాన వివశ భానమున | నారాజ భటరాజి య ట్లాజినేయ 
ఉనను నమమ మటు! 

1. విచ్చి, షి, విష్పనయగ, ఫ్, నిల్చ్పుచోః 4. బైహైల, ర్, తొంటి, 6. చిసంగి, 7 లింకినయుద్ధ 

నుధ్యమున, కెడు, (మూ) 



(దోణపర (ము; (పథమాశ్యాసము ౧౭ 

నమ్ము తాశ వ మేన్సు నసివోని రథము, | సూ మ్మృవోవనిబంటు, నారుగని వాయము, 

(వక్క వ "అనివిల్హు, వడయకని గొముస్క, | నిక గ/-దప్పుని జోడు, సల్లని గజము, 

పొడిగాని కత్సియుం బొలియన తలయు, | నిడియన్కొక్కెంబు నెస,ంగని ధూళి, 
పడని బొమ్మిడిక యుం ఒరివోని గదయ. | దడవిన నానసేనం దజచు లేకుండే, € 

అంత [దోణుండు పొందడ వె(గజుంబట్ట | నెంతయుం. గదియు-ఛో, నెలుంగిచ్చి చొచ్చి 

సశ్వేజిత్తు (దోణు నెడిర్బీ నుడియుట 
డ్ర్ అలి 

సత్యజిత్తుండు సవ్య నాచి వెన్ను ద్ది | సత్వంబుకలిమి నాచార్యునిం దాక 

తూపుల నరదంబు (తోచిరాకుండ | నాంవిన్సు మెచ్చి యయ్యతిరథో త్త ముండు 
విల్నుదుంప్క వేజొవ్క విలుదాల్ల్సి యతని | నలుగులంబెట్టు-వో, నతనిబంధునవుండు 
విలసితో ఈ్పాహుందు నృకుండనువా(డు |! తీలమోటీ కలశజు దాశకియు(౫తను 

చాణాంబురాళశి ముంప% (ద్రోణుం డతనిం | (బాణంబుతొ ౭ "బాపెం బటువిశిఖమున, 
అంత నొండొకచాప మా సశ్వజిత్లు | కొంతేయవనేసకుం గడిమిరాం *డాల్స్చి 
చి తృజల్లునుబోలెం జ్మితివూనంప | ' మొత్త వూ [దోణాంగములు నిండనేయ, 
నా సత్యజిత్తుతో నాఇార్వుం డపుడు | చేసిన కయ్యంబు చెప్ప నచ్చెగును. 

తనువై న ధనువై న థౌశేయమైస | దొనైన  'బెనమైన దోకీసమైనం 
గరమైన నురమైనం గంగటంమైన | నిరుసెన శిరమైన నెమ్బుకయెనం 
దాశకనిబొణ మద్ధరయందు లేదు ; | శాక యీమనిశాప్ప ఘటి కాదగయంబు ! 
అంత (దోణా చార్యుం డా సత్వజిత్తు | నంతకం గూర్చిన, నాత్శలో నులికి 
తమ్ముని నాక్షంబు దలంచి ధర్మజుడు | ముమ్మురంబగు శీలి మొన లెల్లం గడచి 

పాజు-వో వెనువెంట బాటు న్న్మాదోణు | జీరుచు. బాండవ నేనాధిపతుల 
మరణంబునకు( 'బెగి మలసి మార్కొనిన్న | “శరణంబు వీరి కెచ్చటి” దని రుడు 
భృగురామువేం గొన్న బీరళసునారసము | లాగి జరంపరలేయ, నోర్యక వాదు 
“ నిదెవచ్చి ! నదెవచ్చె! నెిటంబోద ! * మనుచు | గదుపులు కదుపులై కదనంబువిడిచి 
రిత్తరథంబులు గిత్త యేనుంగులు | నెత్తుకుం గనుపట్ట నిలువక చనిన, 
నాదెస దళమంత ననిలవేగమున | దకూద్ర తెట్టయు బోలె దోణుచేం జెదర 
“ నోడకుం డోడకుం డో నేనలార! | చూడుడు ని న్నని సూర్యద తుండు 

1. కడు. 2, నార్భ్చి, 8, చిత్రమై. 4. మొత్త మై. (మూ). 



లూ దిపద భారతీ ము 
బ్ 

శల 

నిరటుతమ్ముండు శాశి చస (దోణుచేతం | బరువడి చిదుపలై. పడినమూ[తమున, 

శ్నమునామక చిత సేన నాముకులయు | హేముకిరీటు లమ్మెడ (దోణు' జాంశీ 

శ్రరపరంపరలు వర ము:నాంగం గురిసి | గురుచేతం దునుకలై కూలి రాక్షణమ, 

అనువార వసుచాను. డంతన్నే ముండు | ఘనుండు సుమి[త్రుండు. గలశేజుం దాశి 

సుడివడ్డ తరువులచోప్పున వారు | వొడవడంగిరి కురుభూపతి యార్వ. 

అంత ' దోణునిచేత నె చిక్కె. జిక్కెం | గాంకేయుం” డను (మోత గగనంబునిండ 

రాభేయు. జూచి కొరవరాజు పలికె; | * ఈ ధర్శజుని కింక నెక్క.డి జయము! 

ఈవేళ (ద్రోణుని యేసు ఏవ్షీంచి |! పొవనియును ఏండె పాటుచున్నా డు, 

శె నేయుబలము ధృష్ట్రద్వు మ్ను బలముం | గానరాక యడంగెం గడిమియు లేక, 

తనబలంబును జూచి తనపాటు చూచి | మవమెంత కుందెనో ! మానాథ్యు( డితీయు ; 

బవరంబులో. దన్ను. బార్జుండు విడిచి | యవలయబోయినదోవ. వముక్కటా ! గలిగ. 

|. ... నతని శేమయ్యె, |... =... అ ల 

ఇతని (పాణంబున శప్టెట్టినుగలు | హితముతిం దమ (పాణ మిచ్చుచున్నాగు, 

నరునిసమాను లున్న తవమహాబలులు | దొర లీ మహారాజు [దోణున శేరు ! 

"హొచ్చటణీకలు గల్లీ యిచ్చ (దోణునకుం | బుచ్చుట శం దోడు షాందెన దొరల.” 

అనునంత6 దగులక యరిగెణు ధిర్భ | తనయు (కోణుండు మహాధ్యనితోడం విలిచి, 

“నిలు పార్థ పట్టుట నిను జంప? గాదు | కలకు సమ్మాము వే కార్యంబు మారో, 

వావరు మంత్రులు సెన్యంబు తెగదు | పావని నీ సుక్మేపముఖు లున్నారు. 

తెనులుదురయ్య యుధిఫ్థి రా యిటుల 1! | సమరంబు విడుచుట చందమా నీకు? 

పెద్ద గంగెద్దువ్నై బిరుదంబు విడిచి | యిద్దెసం బాజీన నేం చాజనీను, 

అనిన. నోపాగ్నియు నపహాాసధనుండు | నొనరిన శె ర్యంబు నూంతగా నిలిచె 

శశివర్షహరులత్" 6 జంగిశాధవళ | శళిశేతనముతో నజాతశత్రుండు, 

రురువర్ష హరులతో రుచిరమాణిక్య | హర కేతనంబుతో ననిలసూనుండును, 

హరితవాజులతోడ నం రాభరణ | శరభ కేతనముతో సరి నకులుండు 

కస్తూరిివర్ణయుగ్యములతో ననిత | వాస్తిపతాకతో సతనితము డును 

దిరిగి బెట్టార్చిరి ; దిరిగి సైన్యములు | గురుమోంద నఖిలదిక్కుల ముంచుకొనినం 

1. రత్నములతో, 2. రాజయోగ్య (మూ). 



(దోణపర్గము 5 (పథ నూశాగసము (9 

గుగురాజు యోధులు గొలున నచ్చటికి | అరుం గానయటోవ సంకుల ముద్దను య్యే. 

ధృతిమతి నకులుతో తుశ్శాసనునకు, | శితి సహా దేవు తో సింధు రాజునకుం 

దోొవకీ ధృష్టద్యువబ్న తో (దోణజుసక్ళు | భుఏ శతాని తో ఘా గావ షునక్కు 

దొరయ నార్ధత్నేమి తోం గృపునకును | దొరణశొని (శ్రుతకీ ర్రిశో విలింళతిక్సి 

అరయ ల్రిఖండికో నంగ రాజానక్కు | విరటుతో వించానువించదనొాములకుల 

దూంకొని యభిమన్యుతో లమ్మణునకు, | నా క్రకయులతోడ నటం గోకయులకుు, 

నల ఫఘటోత్క_ చుతోడ నాయలంబుసుకుం. 1 డొలుత యుయుత్సునిశో సుబొవనునకుం 

భువి మణిమంతుతో భూరిశ్రవునక్కు |... ౦4౩౦౨ అ 

వడముడితోడ భూవర్క సౌబలునకు, | నడగిన దుపనుతో నా నా భొహ్హీకునక్కు 
దొరయ చేనావిందుతో నులూకునకు, | దొరశొని ధ ధర్శజుతో ను దపలికి 

నలుక సాత్వకితోడ నంతభోజునకు | నిల శత(త్రధర్నుతో నినజఫ్మత్రునకు6 

దలపాటు గలుగుచోం దపనమండలము | విలసి లై నాకాళఏధి నెన్న డుమె. 

అప్పుడు కురు రాజు హా స్తీందు నెక్కి. | తప్పక రథికులై తన్ములు గొలువ 

ఘోరఘంటల(మోాంతం గుంభిని య(దువ | మారు కొత్సజుపూాగ మదగజకోటి 

కొలిపిన, నమ్మహా[క్రోధి కోపించి | తలకొని గదతోడ ధరణిక డిగ్గి 
1ఖర కగు డయ్యంధ కారంబు విఫ్ప | సరుసున6 గరి భుటాపటిి మోందలగను 

భఛారల బహుర క్ష ధారలుఫ్పొాంగం | జూరుకుంభ్రంబునం జదిసె. గుంభములు, 

కాండ ఘట్ల్టన దంత కాండంబులుర ల; | తుండా గహతి. (టెవ్వెం దుండమండలులు, 

జెరసి యంతట. బోక భీముండు వాని | శిరమున మ+త్యాలు చెనరం దన్ని యును, 
వెలకిలం (దోచియు వీజుగ( [(దోంచియును | ఒలిమి గొన్నిటిం గొట్టి పాలు వె చియున్ను 

దలలు తొండములశో డంతీముల్ వెజయ | నులిమివై చియు నుగ్గునాచ ముల్ చేసి 

వానికి నధిపుడౌ వంగాధి నాథు | నానవోయాడిచి (పాణ త్యాగి జేసి 

యెదుట గౌరవరాజు సీక్షీంచి కినుక | నదలించి మార్చి “నరాహో పోకు!’ మనుచు 

భగదత్తుడు సు పతీక ము బఅపి పొండవ సేనలం గలంచుట 

గదియంబేరల నది గాంచి య్ముగాంశు | విదళించు నిజదీ ప్ప విభవంబుతోడం 

గొండలు విరివిగా గోరాడి వెండి | కొండ దిమ్ములంబోలు కొమ్ములతో డృ 

1. కరముల, (మూ) 

80 
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సుక రకా మోర ఫఘంటానినాద | నిర్హాత్ భీత = క్ష్ నిక పం క్రీతోడం | 

'ెడనొండలను నాల్లు జఇెనంచివో యనగ. గదువిప్పు ఫొడవొప్పు గాతంబు! ద 

గక్జిల్లు సుప్రతీకంబను గజము | పర్టన్యనిభుండె న భగదత్తుంజెకి,.. 

ఫముపై ౬ గొలివిన, బెదరి ధర్శజుండు | తొ మున్నుగా నెల్టదళముటు నెక్కి... 

యాకరిశేయంగ, నదియు. ఫొనక | భీకరా కారె పెలుకులుం జొచ్చి 

ఘునరథంబులు కోన్ని | కరమున బట్టి | వినుప్ధిరథ నులు విసరి వై వై చియును, 

ఒటులీల మోూపుగాం బట్టి ఇేనులపల | నటుచూవి యిటుమూచీ 'యవనివై చియును, 

జాపకట్టుగం బట్టి సెనికో చృముల | వేప్రోయి యురులతో (వేసియు నిట్లు 

కలగుండు వెట్టువోం గాంతేయుసేన | నిలువక పాజబుచో, నిలిపి భీముండు 

స్యందనా(గం బెక్కి సారధి. బలిశె; |! * పొందొంద గజముమై 6 బోనిము రథము ; 

సొరిది మున్ను ను గజాసురనధచేయు | హరునిబటోలుదు. ” నన్న నట్లకాకనుచు 

నరదంబు సారథి వా స్లిపై. దజువుం | దురగంబులెక్కు_.క దూరదూరమునం 

గరికరశీకర కాండ వర్గ మున దిరిగిన్స | భీముం డాతేరొప్ప డిగ్గి 

కొరిమోందం బర్వతానముం దెచ్చివైవ | శిరముపట్టది కాశీ చ్మిదుపలై రా లె. 

అంత దశార్డ దేశాధీక్ళరుండు | కాం కేయ హితముగా। గరిమిోంద సడరి 

యసనిగాని కుంభమధ్యమునకు దాంటం | బొసల జొముగ్దన (వేసీ పోనీక గజము 

శినిపౌతుం డా భీమనేనునిం గడచి | తనసేన గజముపై6 దటిను యేయలను 

అమ్ముహోత్ళుని తేరు హస్తిరాజపుడు  కొమ్మునం బొడిచి యుక్కునం బాజవైన 

విరభు[డై సారథి వేజ్ొక్క- రథము | పరికించునెడ వాని బలమును గూడి 

రాజిల్లు నభిమన్యు రథ ముతో. బట్టి | యోజ నాయతసీవు నొగిం బాణై చి 

నిలువక భీముపై నిగుకుచో, మైన్య | కలకలం బాలించి గరుడాంకు:ండచట 

నమలవా సంశ _ప్తకాఖ్య సైన్యంబు | సమయింపుచున్న వాసవి కిట్టులనియె : 

“ పముకొ! మనసేన నింత అంతయ్యె ! | భూమిీాళుం బెక్టునోపొదివి (దోణుండు ! 

వ్ సైన్య నాయక డీల్లైనో ! ద్మ్మి | వేసిదో కౌరవ నేవాధిపతులు ! 

అసురుల సాధింప నమరులు దొల్లి | రసికత. చెసిన రథసాధనంబు 

స్ముపతీకము వాయుసుతునిపై + గవియ | నృప్రతీకారమై యడరెనో (మోల్ ! 

ఇంతట నటంబోయి యెజీంగి రాకున్నం | బంతింబు గాలి దన్న. 'బాక్టుండు గలి, 

“ తలంప మైతిమి ధరతనయు సంకటము ; | వలసిన రణ మెంతీవలసినం గలదు ; 



ద్రోణపర్యము (ప్రథమా శాసము ౨౧ 

ఘనులు (తీగర్తు లక్కడం తోయిేలేమి? | ఘన వింధర్శు మక్కో_డం బోయెనేభిు ? 

బాొవ్క నీవటు తేరు పాణిని,” మనిన | నావిక్టు' డటుసేయ నార్చి శ్యాతవులు 

లావొప్సు ముప్పదిలక్షుల రధము | లా పీఠరవరునకు నడ్డమి నిలుప 

నిజరథ వేగంబు నిలువక యుండ | విజయుండా రథరాళి వివ్య నేయు-చును 

మటీయును గుంపులై వూతీంగ కులము | నెజజోను లాళ్వికనికర వ *గినను 

జెదరం జిక్కులువడం జెడీపాఅుల. జదయ | గుదియం గుబ్పలువడం గాల నేయుచును 

గలహోోర్షి వెడలం (బగ్ర రాజనియె ; | “నిలు నిలు గాండీపి నీకు. బోరాదు ; 

అను డ_స్తగిరిచేరం; జము వొమ్మనము ; | నిను బిల్వ లన్వరు ; స్వు గెలవును; 

యవమసూతి రశక్తీంప నెదజేం గలరు; | సకురధర్శంబు విచారింపు. ” మనిన 

దూూలిపోవరు కాలితొడుగు ఏరనుచు | నాలకు- బులివోతె నతండందు ములి 

లలివెల్లి దువ్వుకోలలు ముంచినట్లు, | కలువాన వృశ్షశాఖలు (వాల్సినట్టు 

కరువలి మొగిలు (వక;,.లు వేసినట్టు, | వారిచింత దురితొది నటం [దుంచినట్టు, 

చిలుక కెంజిగురాకుం జీల్సినయట్లు, | మెలవేది హరి గిరుల్ మెపినినయట్టు, 

వంచియు (వ్రాల్సియు (వ్రక్క.లించియును | ద్రుంచియుం జించీయు. దూల నేసియును 

వారించి తిరుగుచోో వాయువేగమున | నా రథికుని రధం బక్కజ కొదవ 

సామజ భీముల సంధి. బెక్టుట యు జడామూాదరును నేర్చు తీడవిరి సురలు, 

అర్జున భగదత్తు లప్పుడొండొరుల | నిర్టైచు తలపుల నిష్టు గా స్ర్రముల 

జల్లు పో రాజెడుసరణిం గప్పలను | అల్లార్చు నరముతో హా స్పిరాజపుడు 

అగముల గములం బైనడరి వై చినను | మగంటిమి నింద్రకుమూరుమై 6 బడీన 

దైత్యుల నమృతేంబు దవ్పిందునట్లు | మై త్వర సరునిరథంబు దప్పలన్సు 

ఘన పార్శ్యములం దెచ్చి క దియింప్కు నరుడు | క్షీనిపియు న్భృుదుఫౌాప. గృమ్షునకనియెః 

“ఒక్క(వేలెడు నేల యునరించి నన్ను | దక్కు_.వభటునకుం దగ నై రియెదుట 

వెన్నుండ, నిన్నాడ వెబుతునుగాక | నన్నిట్లు 1తొలలింస సరకార్శి తగునె | 

అర్జునుండు భగదత్తుతో “గాడ సు వతీకనును నుడీయించుట 

కరిసన్నీ ధికీం జే ౫ దియింపు.”” మన్న, | “ వాదిస్తున్న యొజులుపీ హూ సీ (పశ సీ 5 

దివ్యగజంబిది ; దేవ తార్థంబు భవ్యుండు నిర్మించి బర మేష్టి ముదల. 
ae Te bE 

1. తోొరగింప, (సూ), 



అసుకుల. బెక్కం నడంచె నీగజము ; | పసనారసములేసీ భంజింపు.”” మనుచు 
సమ్బుఖంబున( దేరు చక్రి దోలుటయు | నమ్మదగజముమై నసుర బిట్టార్చి 
నచ్చినము శల సరనా రాయణులను | (గుచ్చుచు( గవీ భూతకోటి (వచ్చుచును 
బసతోడం జొచ్చినం, బార్జుంశు వాని | పసిండికట్టులవిల్లు భగ్నంబు చేసి 
యేనులస పక్కెర యిసుముగా నేయ, | దానవ్రండతని యుద్ద తి సెయప లేక 

యంకుశంబున నెవ్ల న్నా స్త్రమ.త్రేంబు | సంకల్పితము చేసి శ కోజుమిా(ద 
వై చిన “నది నెర వొతూల మధన | వాచాల వలపుంఖ వలయము నిగుడ (?) 
సర్వత “ముఖ శంఖచక్ర గ దాసీ | దుర్గహ మణిదీ పి ధుర్యమైనిగుడ, 
పగ్గంబులటు ముడ్చి పద్భశాభుండు | దిగ్గన లేచి యాత్మ వ్యా స్ర్రమునకు 
నెదురు నిల్చిన వచ్చి యిందిరాపతికి | నది పుష్పమాలమై యజుత వెలింగె. 
అప్పుడు హరినూకి హరింజూచి కినిసి: | “ ఎప్పుడే నిటుమాన వేవిసేయుదును | 
వ్ నస్త్రుముల క (స్రు) మేయ లేకున్న | దాననుచేం జచ్చుతగ వొప్పుంగాక 
యుటిక సిగ్గునం జావనోర్హు నే!” యనినం | జిటుననుం దళుకొ త్ర ,లీ ౫ మం డనియె : గ్గ రు ( న్వు దళుకొత్త | శ్రీకృష్ణ “ చేవానురులకై నం చెవులని వీని | నీవెంట నదరంట నేసియు నీకు 
జగచేకవీర, లజ్ఞ్జకు బనియేమి ? | తీపిని కథల విధంబెటిగింతు. 
హారి తొల్లి యోగనిదావసానమున | నురోం|దు శయ్యపై నున్న వేళకును 
విశ్యంభరాచదేవి విభుచి త్ర మెజింగి | విశ మాహనమైన వేషంబుతోడ 
నోయారమున భాస్క_రోదయ వేళ | బోయి యూవిభు(బొంజెం ; బొందినకవ ణము 
కాలదోషమున గాక్షనుడగు నరకుం | డొలోన నిరువ్రుర కది ee mp హరిచేశ సీవై ప్ల నొత్ర్రుబుగాంచి | నురఎతికై నను (సుక్కాక తిరిగి 
తీనయుండు గాన నితెవిక్రిముహో న్స |! మొనర నిచ్చెను దంతియు_క్తంబుగాంగ ; 
దీని కడ్గ్డములేదు తేములుదెగిన | గాని మిన్న కబోదు ఖండించులాని, 

జన్మించి 

సీవ్రు దంతి పీని నిష్థుర్నాన్రుయుల | వేవేగ నడంపుము వెజుచె సైన్యములు, పూని సంధ్యాకాలమున్వు చేరవచ్చె; | దానవుల డతిఘో5 దర్చవీడితుండు.” 
అనుచు గూర్చుస్న వో సొర నూజ్ఞ్ఞ (గి ఘనముస్ట్రి నుద్దండ కాండంబు దిగిచి గజకుంభ మధ్యంబు గాండ నేయుటయు | విజయా స్ర్రధార న వ్వ్యేదండవరుండు bons నరాాయారాణాాయాు జారాను నలుని క నం 

1. నరిజైర. 2, మదన,(మూ) 



(దోణపర్యహము; ప్రథమా్వ్యైసము _౨౩౨ 

హరివజభారచే నంజనాచలము | ధరమాంద (వాలుచందమున [వాలను 

ఆ([క్రిందం బడిచ శె చ్చె హయసనహ్మసములు | జోక దంతిశతంబు నుభట లతమ్షయును. 

కరి యిట్లు ఘ్సీంకార కలితమై చావ | సరకజుం డవివాన *'కీయు భో లై 

నంఒరచారియై యసుర ఖేటకము | డం బుళం గానియెం నెండస స చివో లె, 

సవ్యసాచి రయొనర్చు శరసంజరములు | దివ్యులు ఘోవీ.0పం (దేన్వ వేయు దును 
గవి కేతనంబు ఫీక రలిల (వేయం | గవి కేతుం డతని ఖర యు (దెవ్యనేసె, 

రా(ా(న్ర్రమరింబోసే ర రవివెవి వణం | ఛభదంబుగా ఘుంకుగ బటువ ప్ప నిగివి, 

కొడణి విరాధుపె గారుడొస్ర్రంబు | వికుచు రాముంయఘువో తె వినణే.కు ౫ “గరు 

కురు సేనవివ్యంగ శ్రోణి విలపీంపం | గునురాజు తీలపంపం గుంభిఏం గూటె, 

అంతలో నపరాప్తాముయ్యె ; నయినను | గాంతేయు సే లు కొట సంతన మున 

నరుడున్న య పాడ్ కొొందము జయంఎబఒబనుచు: |! బరువ శం బసు ని Maras యెక్కినను 

గరు కృప కృత వళ్ళ గురు!సుశీ | కరకు రాజ కర్త ముఖ్యులు దలక డచ్చి, 

నేమి ఘోషంబులు నిగుడ సంగామ | భూమి ధూ ఖిమునుంగ6 బొంపిం నక్ష... 

భగదత్తుండీల్లీ పగ నట్బలంబుం | 'దెగి Ss దెవులక్ సఠుంను 

గాండీవ శ ఘూషంబు గగ సంబు చింపం | జండ కాండంబుల జడ్ పము నస్రు ము 

దొర లెల్ల రథములు దునినీ చాపంబు | లురిసి అొక్కెముటూోాంపి యూాసుంలబు” బిగి 

సూకరథ్యవ. ఎలీల్లి జోళ్లులు చిరి. | యీ తెరున్రునం భోవ నే యస్య వేస 

చిందఅనంద కై వెడిపాటే ుసుడు | ముందట గానక (మొగ్గుచు మగలి 

“ చుముంగావు రాభేయ, మమా గావు” మనుచు | రమణ మజుంగు చొరం ౫ సష్టోదు 

తమ్ములు. దసయులు' దనుజుట్టకొలుపం గిమ్మాగ నై ౧6 UE రథసు 

కరారునుల యుద న 
గ ౫ య 

కొలువీంచి తీజీమిను6 న్ట్టాభునులకుం | గతి లో స ల్ఫీకగ నెను. రణం 

రామ రావణులన రనిజు శకజులు | నా మేరుఫింభ్య భంయ ముల భోగిరస్పుము, 
చీ "a? 

కరువు) నమమ సయ్యి షుఘుట్టవాగ్ను | అము మం ఓ 3 tar ro) DoW. 

వచుశరంబును వడిం నోవ్రశరము | సచ్చ్చటుం డె'య కకత | గొను, టిసి, 

ఫఘనదండ గాండీవ శా లప్టుస్థ, వగల | సద ౧ంబులనుల గాక సిం బట్నుపి సె, 

తొ అంగిరి తునిసిరి తుని, ములె రనల | సరునవ్రుర ముంచు ఇ ౮ రము ఘారవ్యనిం 
తి 

1 నూన, (మూ), 

అలలా. ల అలాటి. భట పా 



౨౮ దిపద భారతము 
శీ 

రథచిత౫ తుల ధ రాధూళి పర్వె | శిధిలచేష్టబం దమ్ము సేనలు చూడ, 

పవిముఖ కర్తరి భల్ల నారాచ | వివిధా స్ర్రముల దివ్యవిశిఖసంతతుల 

ననీ ముసల (వాస వాల కులిశములం | గసమస నిరువురుం గయ్యంబు సయ 

గదనొని భీము(డక్కర్ల సోదరులం | బది వేవురను గిట్టి పటుప ర్మాకముల 
శ a శిఖి తవ 9 శీలి 4 soo | vee శత త అభి థి 

. . | నంత వారికినన నిలం గూలనేసి 

సింహానాదము నేయ జేరువననుజ | సింహులం గానక చెదరి క ర్ఫుండు 
చేకులాడక క్రీడిచేతి వస్త్రముల | ఘాతీకాం గాకి సంగరభూమివిడిచి 
పాజె ' ధర్మజునట్లు పటిపు దోపాగ్ను ! లాజునే” యన్నట్లు వరి మెచ్చియార్య. 
అంతే సూర్యా స్తమయంబై న నృపతి | చింతొవివస్గుడై నేనలం దిప్పీ 
రణమువాలించి వారణముల క్రింద దృణముకంబును (వొగ్గి తెల్లినభటుల, 

దివ్యా(స్రు ధారల (దేని నల్రైసల | నవ్వ్యయగతినొప్పి యణలిస తేరులను, 
గదలచేం దలలు (వక్కలు వాసి యొణిగి | మొదవ ముత్యములొల్కు_చున్న యేనులసం, 
మూతులు మోపుక ముదుగు పక్కె.రల | యూత దే జచ్చియునొజగని పాదుల, 
కొట పాణములతోడ ఘోరపిశాచు | లుజక (మ్రింగలం గుక్రినొదుంస కాతుంలన్ను, 
(వేలాడి వెట్లను వెడగన్ను వెట్ | లీల (వాలుచు నావులించు మానంతులం 
'బెక్కు భూతంబులు వీకుక తిన | జక్కు_నై ధర్యవాలు సారథికులను, 
నిండి మెండై పాటు నెత్తురుకేర్లు | గుండుగూలిన రాజకోట్లం గన్లొనుచు 
'వేలంబులకుటోవ, వేట్క. బాండవులు | నాలీల నట వోయి రావాసమునకు, 
అని సంజయుండు చెప్పె నాంబికేయునకు | నని ముని జనమేజయ క్రీ తిపతికిం 
జెప్పిన గతింజెప్పం జెలంి యమ్మా(ద | నెప్పాటం గతిచె లై చెటిగింపుమనిన 
శరణాగత | తాణ సద్దర్భబిరుద ! | కరిరొజభియ తవు; ఖండనాదిత్య ! 
భార్లవగర్య నిర్భన్న (పపీణ! | భర్గభనుర్షండ భంజనోద[౫ | 
ఇది సదాశివభ క్క హితీగుణాస క్త | సదయన్యయాప కాశ పనో త్ర దీప 
స్తుతిపాత్ర వల్లభనూరి సత్పుత్ర | ముతిమద్యి ధేయ తీమ్ళుయ నామ భేంయ 
విరచిత దోణాఖ్య విపుల పర్వమున | నరుదు మాటు౫ (థమా శాసమయ్యు, 
1. లుఅిక, (మూ). 



(శ్రీజలజూతాక్ష, చికక్ళపావ్నుకు | నాజిశ గుణ ఫాం రఘు రామచంద, 
"రావణు లోకవి[వావణు! జంపి | డేని దెబ్బను పినోదీ |! చి చృగింపు, 

అక్కథకుండు కౌనకాడా సన్నునుం ! కఠత్య.ధానూ త మిట్టని చెప్పం దొడంగా ; 

“బరు వాగు నీవీతి నేంగి యమారా్రి | సుగుచిర నవభోగ సుఖను విల గడపీ 

1వేగిననలం చేరు విలు గోల జోడు | రా” వా” మనోవారము చేసికొన (0) 

నిట (దోణుం జేరి నాశం“ 2కేత్రనుంకు | కుకీవీఅంపుం జిత్తుండె కొవురొప్పం ఒలికి; 

(దోణుని మూండవనా.టి యుద్ధము 

“అక్కుట ! నమ్మితి నాచార్య ! నిన్ను; | చిక్కని నీవాస ఇెల్లింపవైతి; 

అరులమై నిజముగా నలువ్రు గాక | సురలగెల్తువు పాండునుతు అంత వారు ! 

'తెలియంగ నీబాస తిరుగం శొటింప | వలయునేలొడనిన * బేవా! యింతవలదు ; 

సారెకు సారెకం జనుదెంచు [డి | నోరాజ, కానవే! యుడ్గంబు విడిచి, 
అతని కిక్క_డ పాణ మక్క_డ బొంది; | (పతిన (తిగ్రర్హ్తల బవరంబు వృథయ. 

ఒక్కెడ నే తాజకుండ నిక్క.డికి | నక్కొ_డికిని చేరు హాగి చేర్పంగలంయడు. 

ఇపుడేమిటం దప్పె! నేం దప్పమాట; | నవ్చాస్థం దొల-౧గింపు మధిపుం బక్టైదను,” 

అని (దోణుడాకుచో నా సుశర్ముండు | జనపతి సుద్రామ శ్ర్యుండై (మొక్కి- ; 

“ తపనుంకు (సంకు నండాంక నష్టనుని | నృప, యిటు రానీను చేడని పోయి 

హారిసూను. బిలిచిను నఫుకు యోధులకు | నరపతి రక్ష వినంజూటి పోయు. 

అటు పాంకుసందను లకుణోదయ మున | బటహాబేకులు (మోయ బలము. బన్నించి 

_పూంపు చక్కని గాం బోరికి నడచి | యాపట్టు గదియు-వో నటమున్న గురుండు 

తల్లి 'జేవాసుర తుములంబు నాడు | పెల్లుగా గురుడు గల్సించిన యట్టి 

యొడ్డు నేడు జయార్గ మొనయూార్తు ననుచు | గడ్డరితనమునం గదనరంగమున 
వరుసలు మెణుయ భూవరులు ేకులును | సరవి* గుమాళ్లు కేసరవలయములు, 

1. వేగినగతిరు. 2, నందనుండు.(మూా.) 



oe దిపద భారతము 
స్నా 

సరుని కాజ కు కుళ్యాసనుత్ గొలువ | వికసిల్లు భటులతో విభుండు కగర్గికన యు, 

నరుణ వాలా భోయంక గాగ్నతుల | దొర పరాగ సందొహాంబు గాల 
i | 

నుగపద,వ్యాహ మొునంంచి యంచు న్మగై తానుండ నగియు౧ గై కొనక 

శేవలు కని సెక గి యేయుండు సగ్గుగుండు పాండన సెనలు సె ని నక్కి | యొండొండ యాగి యుండు సగ్గురుండి 

భాంవొంనం పెళాన్ని భుగభుళ నెగయ | నందంద బహుఫీషణా స్ర్రంబు రోసి 
a pt తో ణో Cw చే ఇ, వ్ప ౧“వోలె-ల జోకు వావీ వీళంండు | న వాగయుసుతుండు నిరౌథి వొథుండు€ 

మేసిన గోపించి యిల యును మిన్ను | రాసిన శరము లా రాజులమో(ద 

గురుడు నూజును నారు గొని కాండనేయం | దెకునులు గానక ఏరింతీప్రులాడి 

శైవుల పద మ్రూ్యూహా భేవకంబునకో | నను వెందు. గానక యటు నిటు వెదగి 

తనలోన ఖన్ను జై ధర్శనందనుండు | తనయుని నభి మన్యుం దగం జేరంబోయి 

మాట నోటికి రాక మజియుం జిత్తమున | నాటిన లజ్జ మిన్నకయ పోనాడి, 
యనయంబు భీతి గార్యంబు కోక్కు_గితిం | దన వద్ది యోధులు తలవంపం బలికి: 

“ఓ రాకుగాక్క నీ పీ యొక్షు విప్ప | చేటుతకు వానేస్పు నెజిం జూపవన్న |! 
విన్నచ్చుకొడుకవు వినయశీఎుండవు | నవ్వు. నాటిది చూన్చి ననుం గావుమన్న |! 
ఎచ్చోటం గారవు లెచ్చోటం గరు జెవ్చోట శల్యాదు లీ మొగ్గరమునం ; 

జొచ్చి విడారించి వరార్తంబు సేయ నిచ్చట నొరుంగాన నే నిన్ను 6 గాని; 

నీవుం (బన్వుమ్నుండు నీ తండినగుంు | గోవిందుయునుగాని కొలుప రీ ఇెంయనకు. 
స్ చోచినగండీ నిఖబయోధులము | వేవేగ చొత్తుము వదివి యెర్పడం౫ ; 

ఇని నేయు చింపక మేంగిన మనల | మదినొవ్య నార్చుచు మజీ శతుండార్ను. ” 
అనిన నాతండు మిహ్మపసాద.బు; | జననాధ, ననుజూశు సై న్వంబుం జొర; 
(ద్రుంతుం గడలు యోధుల (వక్కిలింతు | ముంతు నమ్ముుల వెల్లి ముదమందం (బజలు, 

ముడివడం జించి వూమొన సొయాని | వెడల నుపాయంబు విశం దండిచేత ; 
అప్పటి కొక కార్య మబ్బ టే 1” యనిన | నవ్యావనియు. బక్కా వ నస్లుల సుత! 

తెబపీ సీవించుక వెర్చినం జాలు; |! వణుద నొచ్చినయట్లు వత్తు మందణుము, = 
నిన్నా ౦టి విడుతుమే నేంటిపట్టునను ! | (గన్న నం జొరం (దోవగానము గాని, ” 
1. పాండపాండ 2. త్రిందీపు,. (మూ) 



(దోణపర (ము; ద్వితీ నూవ్యాసము ౨౦ 

అనిన సారథిం జూచి యభిమన్యుండ న యె: | “చరనిమ్ము మన తేరు చక్క (వోణునకుం 
దల్టిదం్యడులు మెచ్చ ధర్మజు నొజ్జ | చెఫ్స్ శం నితంజు పె చి (నాభవమున 

వాయమావపింం చేప చ, యన దూలం | బేశుమో “రులు చెప్మితీ నన్న! 

అనిన సుమి తాఖ్యుండను సూతుండనియొ ; | “ సనుణూ నీతో. జౌట్ల ఏను రాలేరు; 

చోర నెజబుంగసదుగాని చొప్పు చయూాయొక్డు | మరలి రానేరన్రు చుజీయు భేదించి ; 

కాను శారు. ంబివి * క వర్ధిడ్ విన్న | వాదగు; మ౭$ పిన్న వొండవు నీవు ; 
(a గ 

సరసి యెజబుంగను మెక్ళా_వావములు; | కుుువీుు తెంతేటి కళలువో చెప్పుము ! 

లీల సనునుం డిందు లేనిచో రిపులు | నొటుని వను జంప ఒన్న రీ పన్ను; 
జు 

వలదు సాహాస, ” మన్న వానిం గోపించి | చలమి నుత్సాహంబు జమలింప నతండు ; 
“సాదు సూతుండపయ్యు నడింకశిద పకట! | వది నా శకెదు చెందు నిందాద్నులె "అన ? 

బాతలింపక్త "లేరు పాలు ని” వ మనిన | నాతీ€ డొండాడ క య్య్యూచార్యు మూోూా6ంద 

"వే gr ¢ మనలను వెట సైన్యములు | చేకేర మన నేన యిల నొ లినడన 

అభినున్యుండు వద్ధవ్యూహంబు ధేదించి పం వేశించుట 

అతి ఘోరరణమ య్యె. నంత నాణార్వు | ధృతి *దాంకి యార్చి యా దివిజలు చూడ 
వాతవాండీ మెటుంగు వాలిక తూసప్తు | లాతనువై న్యు సు నబ్బిరుసునక 

దనతూపు లెక్క_క ధనువు పోనాడి | తనువు చిల్లులు వోవం 2దడంబడుచున్న , 
గురు లఘుగతి జాంటి కురునేన జెదర | నదిగి పద్శవ్య్యూహ మజ్జోదు చొచ్చె; 
చొచ్చిన నార్సలు సుకపు36 గప్పె. | నచ్చుగాం గమ సేన లభిమన్యుం బోొదివి 

జలద కులం బె సమకాల వృష్టి | గులగిరి ముంచిన కొొలంది నపరు 

మిగిలి బిక్టుయ న మటి విల్కాండు | ఆగనట్టి వృస్తి వృథావృష్టి. చేసి 

జ్యానాద హారినావద శంఖనాదముల | భూనభో మధ్యంబు పుక్కిలించుచును 
గారాసగతిం గర్జికారశేతనము | తారాపథంటెల్లం దానై చరింప్క 
వసుధ ఏరరస (పవాహమో యనలో | వెస వెలి వి“సిన వివధి యో యన, 
మండలీక్ష త చాప వూరాండ విం: | చండా స్త్ర గోచులు జగ మూ[కమింపం 
జల్నంజల్న జలంబు జల్లనం జెలమ | పెల్లూరుగతి నేన పెరుగు నంతటను, mM ౧౫ nn వ 

1. “అభి మన్యు (డు? అధ్యా హార్యము 2, కదోణుండు” అభ్యాహార్యము, శి, సింవానాదము (మూ), 
1 



౨౮ ద్యిపద భార తము 

జట్టలు వాపయు౧ జదియ నేసియును, | సొట్టలు (నచ్చి౧ము వ. 

గొంతులు నజికియు గుదులు (గుచ్చియును | (వంతలు సేసీము (౧౫౫) Yh యము! 

జిక్కులు వజచినం జెదగ కాసేన | యొక్క. (డు ప్ండని) యుస్నంటవ్య నం 

గరవాల ముసల ముద్గర భిండివాల 1 శరజూల వోవర్ జూల ౫ శ $00) 

బీరును చూావిన, నల్లి వీ త్సు కొడుకు | పినోల పోటుం ఛో Fim 

లక తొలలక గరిగంట గాక | యలయక సాఎయడ్ ముం, స 

'చెములక సంధాన దృఢ ముసి. సౌస్ట | వములం? ేనులు విష వాజాలం నం 

గరుల డొక్కలు డొల్ల గాలు(రు (_దెన్నం | బరంగ నెమ్ము (చెలం నిటు చలల 

సూతులు 'తెగివాజ జోశ్లెల్ల జూజ, | నాతప్మతము ,(ఏీల నాం సడ 

ధనువులు మెదుగ మధ్య్వంబులు చదియ | ఘన'పే *తుపిడియ యున్నంబు!ు సగ రం 

బవాుర క్రముప్పొంగ బలములడంగం | గుహనాస్ర్రుతతు చేయం గురలు వదలి 

దొరలు నిల్యంలేక (త్రోచిపోలేక | పరువడి విచ్చియుం "బొయనిచ్చియ.ను 

ఖండఖండ ములయ్యు. గ డికండలయ్యు. | బుండు పూయ న, లయ్యు పొడి “డియయ్య్యు 

చెఅచియు నజిచియు వెసం జిక్కువడియు. | బజచువో, నుట సభ్యు! మి గదు 

థ్రీ తినాథుం డదరం జూచినకథ లెణియగి | యతిధీతీ నాబార్యుం డటం డేను గోస, 

‘6 యోకర్ష ! యాశల్య ! యోకృపాచార్య ! యోకృ్ళశత వర ! పూ హారక్షు చు; 

మొదలి రా జభఖీమన్యు మునుమున నాంజె ; |! యొదన్రుంయు ఫొగువుంగి యుగే గు; 

నుతిశెక్కు. కృష్లార్జునులకు 6 గయ్యమున( | టబతివచ్చు. దొంటి సౌభ[ దుం యు, 

వెజంగులంబడక నొప్పికి నోహటిలక | తజుముయ మెటుముయడు గాము అామ్ర్రముల. 
షట 

త్న్నపై నెత్తివచ్చిన కు రుయాోధుల నభిమన్ఫు (డు గండనంపుంట 

అనిన రాజును దోన నడర న య్యోధు | లనివార్ము సభిమన్ను నలుక్యమెం దాి 

(కొవ్యాండి యమ్ములు కోటులకొలండి | సప్టీగు? దెరలం౫ నాల నె చినను, 

అమ్ముల నభిమన్యు( డ యో్యోూధవగుల యము లాంతి డని యంచతటం సి 

తడలయడ నెడనెడం దా వై చుగదలం | జిడిముడి పడి సన సేన్నపి ౧ దంగ 

నొడ్జెల్ల భేదించి యొకొొ..క్కు.కోల | జిడ్డునెత్తురుగాణం జివ్యను. నల 

వాడు పండని యాత | వగవ'( (బొ బ్లేది -వేడితూసుల వ*స వీషుబగ సంకు? 



(దోణపర్యము 3 ద్వితీయాశ్వాసము ౨౯ 

గాడే నశ్వ స్టైమం గాండసంచకము ; | విడువక కృపుం దాయ ఏవిఖశతంబు ; 

సరవిః గర్జునినా కె శతసహ్మస్రంబు ; | పరయ శల్యుని దూ త బాణలక్షయును ; 

ఆసదీఅ(గం జించె హోర్ట క్యు నూటు ఏ | శాసించెం బెలుచ దుళశ్ళాసనుం (దిశతి; 

బరు లుచ్చిపోవ సౌబలుని నిన్నూటు ; | నొరసి హసైంధవు గుచ్చి నొకయారునూర్లుం, 

దనువు చేకొని సోమదత్తి నిన్నూఆు; | మునిగా రారాజు జొమ్మున రెండువేలు ; 

తక్కటియోధులం దగ నాజునూజు | (నుక్కింపు నక్కు_మారుని మగంటిమికి 

నలుగులపడుచు మహాయోధులెల్న | నిలువక పాజీరి నేల (గక్కదల, 

అంత సౌభదుపై నాచార్యు. డడర | నంత నింత. గుమారు లా దొరలెల్ల 

సేనతో రథ శంఖ శింజినీరవము | వీనుచు చేసిన నిందపొ(తుండు 

నదలించి యాసేన నంటంగం గోల | అదయు. డై నిగిడించి యంతీటం బోక 

సారంబు లైన యక్ష యిక (ప | నారాచ సునకూర్య నఖురభల్ల ముల 

గల్పాంత మేఘునికరణి నర్షింప | నల్పస స్యమువోలె సాసేన ముసిగా, 

అందు సశ్శంతకుండను సాల్వనృపతీ | జెందమింపుగం గిరీటిజు సొ మించి 

తగ చేయుచో, వానిం దగ నొకకోల | నగుచు నార్జుని త్రుంచి సలినొత్తి నడవ 

బాణాతయంబుగా. "బొండుపోతునకు | | దోణకర్టులతో డ దురమయ్యె నపుడు, 

పరశు రామ్మాస్త్రంబు భావంబుచూవి | విరచించి బవు బాణవితతుల నపుడు 

తెగిచూపి రిగువురు దిన్యాస్ర్రుమహిమ్క | మగంటిమి నతండు నడుమనె దుంచులాని ; 

సూత కోదండ వాజుల నొంచిచూచి | శాతం డావిధము సేయలూనీండు గాని, 

ఇట్టు పోరాడుచో నిరువురం గడచి | నెట్టన నెక్కిరి నీ కువూరకులు, 

వారిని వారి దీవప్రదరముల | శౌరియల్లుండు గర్వశాంతిగా నేసి 

దుర్నివారణ నొక్కతూపున మజియుం | గద్జునిగర్యంబు ఖండించి యంత 

(దోణునినట్ల నెత్తుట బొత్తుగట్ల | బాణధథార్మాపొఢి పరంగించి యార్వ 

నా యిరువురు నొచ్చి; రంత నీ సుతులు | పాయలువాజ సౌభదుండు దజీమి 

మించిన రిఫుల "దామెనకట్టు నజుకు | 2సంచున నజుకుచో, శల్యుండు దాశి 

బలుివింట. దెగ-బాటు పాటు వాతేమ్ము | లలుకమై జడిగొన్న, నభిమన్యు. డపుడు 

పీడుగులువర్షి ౦చు జెడిదంపుమొగిలు | సుడివడ వడిందాంకు సుడిగాడ్పువోలె 
న. ర | 

1. దాసేకట్టు. 2. చంచు. రి. నిండు. (మూ). 
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నా శల్యు నమ్ముల నటం జక్కుపణజుచి | యా సుశర్ముని తము సర్ధి తోం శొక 

పోనీక శరములం బొదివి సమస్త | సేనలు చూడం శిశువు (నేల్మిడిని 

విగ తాళ్వు విరథుని విచ్చిన్న చాపు ! విగతజీవ్రవించెయ విచ్చె సైన్యములు.” 

అని సంజయుడు సల్మ, నాంబికే యుండు; |“ వినజోద్య ! వెన్నండు విననిది కొత్త 

రాజు పొమ్మనిన గర్భమున సౌభ్యాదుం | డేజాడ నర ? నింకేనునవచ్చు ! 

చెలలి యిట్లు కుమారసింహంబు నడనం | గలిగికే వాని నాల నొక్కజోదు ) 

వినిపింపు సం(గామ విధ మెల్ల.” ననిన | జళలోకొపతికి సంజయుం డ్ట్లు పల; 

“మున లిట్లు విచ్చిన మూర్తుల (ద్రోణ | తనయుండుం గర్త నందనుడులర్షుండుం 
గు ల్లీ — ae) ర 

గృతవర్శ కుంభజ కృపులును మద | పతియు సౌబల బృహాద్బలు లాదిగాలం 

బతి నమ్మలగోలయట్టి భటులెల్ల సైన్య | శతకోటి సంఖ్యతో సౌభద్రుం దాణీ 
ఫరవహ్ని. బొదునుచోం జాపమధ్య మున | బరివేష మధ్యస్థ భానుండై శిశువు 

అర్జునదశకంబు హరిశతకంబు. | బక్జన్వలక్షుయు. (బభవించె నన 

జిమ్మెం గతువ్రులూడ శిరములు గాడ | నెమ్ములు గొనికాడ నిషుపరంపరలు ; 

చొనిపె వాజులు (దెళ్ళ సూతులు డెల్లం | గనకభూవలు డుల్లం గఠినభాల్ల ములు ; 

పజుపెం బేరులు (మొగ్గ6 బలువిండ్లు [సగ | నెజరాతు లిల (మగ్గ నిడు నారసములు ; 
గ ౧౮౫౨ ౧ a 

ఏసె జోళులు (వాల నిభములు (వల | నీసకంబులు (వాల జిలుగంపసోన ; 

కురిసె సెత్తురులూర గొడుగులు వాజ | హారిశీరఠంబులు "తొలు నర్ధ చం(ద్రములు, 

ఈరీతి నరుసూతి యేపును (చాపు |! దారుణ రణేమహళోద్ధతి నుత్తరింపం 

గొంత మొనను నిల్వ గుండియలేక | వంతల (గొవ్వులు వడిసి యద్దొరలు 

సేనాసమేతుల్రై చెదరిన జూచి | పోసీక యడ్డగింపుచుం (గ్రీడిసుతుండు 

పగిలి పొణెడుముందం బకులవా౭ డెతియగి |! మగిడించుగతీం జదిప్పె ముగతఎంబునను, 

శిశువునై యుండి చొచ్చిన నెమి వ్యూవా | మళనివోలె. జరింప సబ్బిరుసుగకం 

మది మెచ్చి గురుడు సామంతుల లికె; | * అ దెచూండా. డస్న లా! యభితున్యురణ ము 

కి 4 4 86 6 చితి ఇ శీ చి భి వ... ఛి చి థి ఉిధ 4 99 8 త 

వలెనన్న 6 బొడుతురు ; వానికిఢథంబు | గలదే! యొల గుగాక కార్యక్ర మంబు ; 
se ౧౧౫ 

సేనాధిపతు లెల్ల జెడి 'బెండువడిర్సి | కానము ఏనితోం గలహించు దొరను; 

1. గుణోద్దతి నుద్దరించి. 2. గొప్ప, (మూ), 
థ 6 



బక్ 
(దోణపర్వము ; 5 డి (త యాశొంసము వగ 

గ | ధీ ఇ చే a అనన “సె oa ow శల, జస ఐకాధ(రము సయ నెత్తుకొన్నాయ ; 1 మోకు పూసజలి దో ఇం బోసు డ 
న లు అలల కథ = వా జై య + Ps: అన 

గంట గం పరుజేరం గారవుండనియె ౩ | “ వింటె వొంటార! మకు నెక్కించి 

దండాధిపతిపల్కు. తేనవులు; భటుల | గుండీ లఏియు స్ శిల 

తొ నాత; శి మ్యుని తీయు పీభంగి | రా హలా. చోరంగ ఇసు వాశమె |! 
a} 

వచ్చిన నేమి యెనంరు గారు వనుక; | చొ ద్ని ఒర్టైంపుండ సు రాజు పాతు, క 
టే లీ * శం 

జీ 
దుశ్శాననుం డఖీనును బే మూ తుం (కగసుటె 

అనిన దుఖ్శ్నెసనుం డధిషతిం బల్కె ౩ |! “ పనవడ 'నేంటికు బలువ్రు రొప్క్టానికి | 

నన్ను 6 జూడుంకు వాలు సరసూతీం జంపి | కొన్న్నిత్తు రెల భూతకోటి కర్చింతు. 2) 

అని పంతనూూడి న్ు సిన్యముచూఃడ సతీంయు | క్సుకి చన రధలబు గిదనొర్వి "మెొటుయ 

'సేమి వార కంఠ నినదఘోపమున | నా మీటిం బాొశీన, నగ్నేయె మంండీ 

తొడుగుట దివియుట దురములోం దూపు | విడుచుట జెలియక వెసం (గీడిపట్టి 

వానిని రథమును వాలంపవెల్లి.! లో నోలలార్సి విల్లును జోయుం (దు చి 

మెటుంగు నారసములు మేనేర్పులడెిర | గయిులబంటిి (గ్ర చ హపనో ర్య (టాల్బ 

యతని కిట్లను ఏ * నోరి! యన్యాయ కొరి! | హితిమెదె పాటలీ సిన (ద్రోహి! 

మిము) బకౌోారికి మోా౭ద తీయు జ | మమ్మేల "బేీజదు మరణచానంబు ? 

శో బ్ర గొ “ ™ Pan ern రో అ 

అన్న లహాడుక మాయలగ్ష మామిోాందం | బన్ని అయయకా 6 శ్రకివరా ఉనను 
ం త 

న (. స జ. m9 

బాడి చిన నాటునో |! పోలనిహోటు ; | నఠడుస్ర్రసు ed SOU, LS 

అనునంత నంగరా జచటికిం బాజ్ | ఘనవదార్చ నందం కెంన్రుం ౪ ట్ర 
| ఆలో ఓ 

రథముపై నిడినంత్కే రధికులు'హూడి | [ప్రథనంబువసి] పార్గజుత్డ, 

పద దృవ్యూహంబు: జొచ్చు పెొండవుల సెంభవుం దడగిలభుట 
జా bed 

శి గో అ త్య జను టం శ ల * షీ 

జాటం పవెండివులు (చె రు జట చేసున్న 6! టు ఎస ఎజి హమునంవకు దొ : వటి 
ఇ హో క్ర 

(1 
శ. టో a Fa 4 al రా | rae శ చ 

స్యాండీ వ్ర్యూవాష ఒఎదవొలరిం గాప గులథై( | cde సుయ ౧ య. MRS న్న 
fas టై 

అల స “హు అన్య Ors > mag “a తశ గల నయ. “ ష్ ' ల mt ఆళి జ చ ని ఇ 

మయొడ్తును బొడువున యొుజగిన మాలు | సద నిం న పైట COSTAL 
య 

లలనా 

శా స్స 
we టు 

ఇరాని శ శు ఉస ఇ న ఖాధ a ఖీ శ m7 es Er te El | యా. 

నాశయ మూాంసవమయుంబ స ఖై ఓం | దిరుల CRN తా గంటు rE 
మేరాలలా nd జ! 

ల 

జగ నాజణు'మొుగములం వెగం రధ్యృపు:ల | నొగి శర-బుల నొబ్బు మయొజగన భటుల. 
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గింకిణీ “గుచ్చంబు (శ్రీయనొక్క_-కోలం | గొంకీక సమసూత కులము. గన్లొనుచు ()) 

(శుతర క్ర నదు లీ(దుచును మాంసశెల | తతు లెక్కుచును గేతుదండాటవులను 2 

భూతలంబ్యదువ నార్పులతోడం దణీమి | యే'కేర, విన్ను మై యింతలోపలను 
రమణీయ రత్న వరాహా శకేతనమ్ము | విమలేదు నిభమైన వెలిపట్టుగొడుగు 

వలమాన చొిలార్క-_వర్ల వాహములు | 8 వెలుంగగొంద నెదిరించి వెస సింధురాజు 

తా మున్ను వనములో (జాపదిం బట్టి | భీముచే నొకమాటు వీనుం్లై (బదికి 

సిగ్గున నటంబోక శివునకుం దసము | తగ్గక యొనరించి తత్ర పాదమున 

న్ొగి6 (గీడి లేనిచో నొకనాంటిజయము | వగవం బార్జుల గెల్బ్చువాయయ్యె. గాన 

వై వాజ్ఞకతమున దాయకా(ొద్దు | చేవదూప రణంబు సిద్దించెం గాన 

భావరత్నము వోలెం బట్టంగరాక | భూవిభుండును బోలె బొలియింపరాక 

తన సీడయునుబోలె జూంటంగ రాక | మనసు మార్లమువోలె మణి కూడరాక 

యేవంకం ఊానమై యేసి బిట్టార్చి | లావునేయల్క వానిలగ్గకుం గాక 
తనువులు నొచ్చియు. దల రాయిసేసి | కొని యర్జునాత్త (జుం గూడెడు కొండు 

కనిపి చచ్చిన, వాడు తనవేరు వాండి | చిఅచిలు( జిచ్చులు చిందు బాణముల 

దొరల మహాఖీతి దొరల నేయుచును | మజులం బాబుల నంత మారుతి తాశి 

వాని కేతువు విల్లు వర్మంబుక గొడుగు. | బోనేయ, నొకవిల్లు పుచ్చుక వాండు 

నతని కేతువువిల్లు నజ్జోడు గొడుగు | శ్చీత్మివాల్చి సూతు మూక్భితుజేయ, నతండు 

( సాత్యకియరదంబుం జయ్యన నెక్కె.) | సాత్యకియును "ఘోర శత వృష్టి బొదివి 

విలువిద్య చేమియు ఏడాడబేక | తొలలిన ధర పుత్రుండు -చోద్యమంది 

విల్లుభల్లంబును విజువ, వేట్ొక్క-_ | విల్లుగై కొని వాండు విభుం బిక్కు పణ చెం 

అప్పడు వానిపై నధిపుమై నికులు | ముప్పది లశుల మూాలబలంబు 

కత్తులు థరాలముల్ కంకటంబులును | గ త్ర ళంబుయుం (బాస ఘునెకేశనములు 

ముసల ఖడ్లంబులు ముద్దరంబులును | మిసమిస మేణువ న మ్మేదిని దమొరవ 

మై ౦ధవుం. బొదివిన, సమరకల్యాణ | బంధురుండై వాడు భావు కృపామహిమ 

నందణ కంద తై యందు రాతులకు | నంద రాని మహాపయత్నుంబు మెజయం 

1. గురుంబు, 4, కజాంటి ఆ ధ్యాహార్యము. 8. పెలీగొండ, 4. దమిచొచ్చి నావాండు, 

ర్ం జోడు. (మూ. 
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బడు కుంభీక యునయ్యు( బడు నబ్బలంబు(?) | ముడసచు నటంబోయి మ ల్ప్యేళుందటిమి 

కుంతి భోజుని సేన గుదినొని నటికి | దంతులతోం చేకితానుని బబుపి, 

యు తృమాజు శిఖండి నొదుగలువాటు | మొత్త, యుధావున్యు మూలకు నొ త్తి 

తొడది ధృష్టద్యుమ్ను [(దుపదు బాణాగ్ని | నుడికించి, మించి ఘటోత్క చు దంచి, 

లలి (ఊాపదిపుత్తులకుం "గేకయులకు. | జల మొప్పం గవలకుం జాల వడ్డించి, 

యూగ్చి పైయబడిన బాహాధురంధరులం | గార్చిచ్చుతునుకలం గసిమసంగుచును, 

ఆల జాలమువోలె నంతట కలంగ్కి | తూల సేనల నేప్పతోడ నిల్చ్బంగను, 

సూనునిం దలయె త్రి చాడనుతేక | వానితో బో రాడవలెసెం బార్గులకు, 

అభిమన్యు శరముల నంతంత. జెదరి | యుభయ భాగంబులనున్న సేనలను 

గూడుక సీపెండ్లి కొడుకు సత్త్యమున | నోడక పాండ వేయులం దాంకి పెనలా, 

ఇట రాజు త్రనతమ్ముడిట్టు సొభదు | బటుశరంబుల నొంచు భాంగికిం గినిసి 

మొనలకు మున్న్నాడీ మూార్భ భావమున | ననుజులుందానుం గయ్యమున "జిక్కి నను, 

*దొలలోకం గర్లుడద్దొబకు "మున్నా డి | బలు నారసపువాన. "బార్థజుం గప్పెం 

అతండు సూతుని, జంప నలిగి సారథ్య | కృతి నాండు దానమై లిం గర్జుండు 

పటుశ క్రి చై దై వ నప్ఫార్థజుమోంద |! నటు నొక్క_శరమున నది తుంచినై చె 

(పాసంబువై చె నబ్బలునిప్రై రవిజుం; | జా సవ్యనాచిజుం డది (నాల్చె నసిని, 

చక్రంబు గొని వై చె సౌభదు నతండు; | స(కోధు. డది వేగం జదిపె ళూలమున, 

ఈరీతి మజీయు ననేకబాణముల. | బోరాడునెడం (గ్రీడిపుత్తుం డా కర్టు 

డెబ్బదికోలల డెందంబు నాట | !నుబ్బు నెత్తుటిలోన నోలాడె వాండు. 

ధరయు మిన్ను వెలుంగ భారాళబవాళ | శరములేసియు నొండు సాధ్యంబుగాక 

యలసె గర్హుండని యభిమన్యుమోంద | బలీ యను రాజు సం|భమలీల నెక్కు, 

విలుగోల వెను[గాల వెస నవలీల | బలిం బట్టి సం[గామ బలి వెట్టి యతండు 

అంగాధిపతికినై యంగలించుటయు, | నంగద నిలువక యతే(డు వాజినను 

హత శేషులనుగూర్చి యపుడు పదాతి | శతముతోడ రథాళ్యశతములతోడ 

గురు నృపాలుండు వచ్చి రోలాహూలమునం | గరము భీతిలి రుదు బొచ్చె నంత, 

అప్పుడు రణకాంక్షు నందంద తేటీమి | యప్పార్ధసుతుండు మైన్యముం గూడ ముట్టి 

1. దఅంకుచు, 2. _నుబ్బున నెత్తుట నోలలై వాండు, (మా), 



శొత్ వజ [ప్రభా చటుల పవొణన ల | నావతగతి జేయ నాహావస్థలిని 

బలువ్రు మై ఘు (దెసెగ్గన భాన్ సతుల. | సులుముండ యులు నే సె ద దవ మున వాగులు, 

బలుండొక్స చెక్క లె ఫలం నేళులుముు | నతన నగలును జాఅవిడిచున భటుయు, 

నోడక తె తెగిసడ్డ యోధుబమోం | నూక "నం గూలియున్న ఘోట;ఘులు 

నానిన గుజ్టపుటటలమిోంనం బీనులపపె-ట'తె [వదిలిన ఉిటుయి, 

భూరి మాంసహతణొంవి [బుంగ శునడివ | చయాయాఢ్గ రత్న ముహోకిరీటయులు, 

వజించొజ్లు నెళ్శురువటడ పండ ములు |! బడిన 2 పకోస్థుక బవావుదండ వులు 

మడ మోదుగంటులపూందను సను | బడం దొజుగిన యానపవఖండ ములు, 
కాంచన మణి వీరకటక ల్ ముర | బంచుగాల దెగి చిక్కువడు చరణములు, 

మొండెము రవుతులు మూరాసకింగ | నిజెంం దొంలిు సూతిఖండ ములు, 
వాలిన మెదసుటబ్బల నూూది _ట్లు | కీరా యడ శైడ్తపిన కేతుదండములుం 

గనక భూవషలురాయ౧ గాల్కాాలం జెనణి | తునిసి నెత్తుటం దొప్పదోంగిన దొరలు 
బెందికెలగు కంఠబిలములనుండి | (కందుగా దివికబాకు రక్షభారలున్యు 
వాకుదప్పంగ వాలి వలం జిక్కినట్లు | (మోకులం (బేవుల ముడివడ్డ తలలు, 
నజ్జుగా నాల్కలు నడిమికిం గఆచి | పజ్జ్ఞునం దన్నుక (పలు రథ్యవ ములు( 
దజచయ్యె ; నప్పుడు తీపఏనవముండలము | నెతివేండి పసనెక్కె_ నింగి చక్క టికి, 

వృష, సేమ్య డఖమన్ను, నొక మూర్చితు, శగుట 

అప్పుడు వృషనేను. డభిమన్యుమిా-ద | మువ్పీరిగొను రోషమువం "జేరు (దోలి 
యమ్ములపస గ్ "నయము నారించి | | మమ్ములను నొప్పి యెన్న క యతీంకు 
సారధి భింగంబుః జాఎఫొంగంబు కా రధికుని కేతనాశ్యభంగంబు 
రౌదవషోవిదారణసంను జేయ | ను, 'దేకగతి వాండు నొకళ కి వైప; 3 
గదనె చె శూలఖడ్గంబులవై చె. |! ఒదెల్ నాం డవి (దుంప నొడ లెల్ల నొంప 
ళీ శ Ou త థి చ * భి ట్ల wou | vee * ళీ ఇ * వి 9 ౪ # ఇ శిత ఖై 

వా(డట్టు పాణీ వ నచ్చి హార జునిం | గాడి రసాతిశేకమున వనాతి 
యడ్డమై తొశకిన నభి మన్యుం డతపి | వొడ్డనారసమున( దునుమూడి యారర్షి 

1. వల, 2. (పకంటక, (మూ), 
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యచ్చటి నృవులు నుహాసై న్యయుతులు | గచ్చువిచ్చు”. దన్ను గదిసిన వారి 

నెజయ నేరులం (చావు పిరథినోతెం | దజచు మిడుతం గాలు నాన్న నలి 

జంతుపారణ నేయు జముండునుబోలెం | బంతవమాడినయట్లు పగి మూర్చల. జూది 

యని నేను గర్దుండ నని నేను గృపుడ | నన్నీ నేను దోణుండ ననియు, శల్య్యుండ 

సన్కి దుస స్ప నేనుండ నన్మి నేను నేన | యనియు సశ స్ట. ఇనుక్రొన వెబిచి 

యధికులు నొదుంగచొో, నంత శల్యజుండు | విధి తన్ను (బేశేప విజయజుం దాశి 

రారాజు మదిమెచ్చ రణ మొనరింప | నా రుక్యరథున ప్రై నభివున్యుం డలిగి 

చట్టలతోన మస్తక ముర్విలహాల గట్టి వాఅమ్ముల ఖండించినై వ, 

వగనొంది పలువురు వాని నెచ్చెలులు | మగంటిమి హరునై న మార్కో-నువారు 

సారథి రథ రథ్య సహిత మజ్జాదు | నారసంబుల వాన నడుకొని ముంపం 

గవ్వ డిచేం గన్న గంధర్యమాయ | యప్యీరు. డడరించి యపుడు వారలకు. 

దము బెక్కుబలములు తాశినట్టగుచు |! (బమయుచు జొచ్చి సౌభ్యాదుం డద్దొొరల 

నూంచకోంత యొనర్భ నొకట ముండెములం | బాచె మస్తకములు పడి య *అవులీంచి: 

అంత రా జతని సాహసవృ త్తి కలిగి | యంతంతనున్న సైన్యముం గూడందిగిచి 

కరటి ఘంటా తురంగము కింకిణీక | నరకంఠ రథనేమి నాదముల్ బెరయ 

నకరుణ ఫఘనజన్యు నభిమన్యుం దాశీి | వక టా(స్రు పటుశ(స్ర్రవిద్యం బె ంబడీనం 

దనటారిం బడిపడి దట్టమైయున్న ! ఘనసేనం బోసీక గాండీవికొడుకు 

అంగఖండముల రథాంగఖండముల |! సంగతి వస్త్రభూవణ నకలముల 

హతహస్పి వాయ వికృతాకార తతుల | నతవీర సుభటుండైన ట్లాజిం గప్పి, 

బలములం జదిప్కి భూపతి యెత్తి పాణు | నలుగుల. బజపుచో, నాభయంబునకు 
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స్ట స ఆబాంంచు నిలభింబు మంగల | దలచు నుగ గ్రాహ తతివోలె వారు 

yr wt at ఈ ఇ 
గ 

లపడి సణఘా, * శదిశాపీధి | నైెలకొన సౌభదు నృపరుద్రుం చా 



వ్౮ా ద్యిపద భారతము 

కనుండంతటం గర్లి కారశేశనుని | దుర్ని వారత చూచి తొలలోక నిగిడి 

పని యించుక సేపు భీపా స్త్ర భిన్న | తనుండయ్యు నతని శస్రుములు చింపలను 

శాంతుండ్రై యొజగెం; గోసల బృహద్భలు(డు | సంతీతధా రాస, జటిలుండ్రై తాళి 

సౌభదు సూ తౌళ్ళ సహతే రథంబు | వేభంగి నొంచి యప్విరు బాణముల 

(వక్కలె| వాలిన హాని బంధువుల | జక్కాడె నార్జుని శత సంఖ్య నపుడు. 
మజీయు మాగథుని సశ్మంతక నాము | దటిమి యార్జుని త్రుంచి తగనొక్కకోల 
నురమును నొకకోల నూరువు వెడలం | దొరణగించి తూలించె దుళ్ళాసనునిని. 
శకుని తాశీన వాని సక లసంభమము | నొకకోల దిగమింగి యుగుడై యతీండు 
అట్టహాసముచేసె ; నతని కో లలకు | నెట్టివాంయను నిల్య సెక్క_డివాండు ! 

అర్జుని యీరీతి నాజి గౌరవుల | నిర్జించియును దృ ప్రి నెగడక యంత 
రారాజు తేరికీ రా శాధకొకుకు | చేరి (దోణునిం బల్కె జిత్తంబు వణంక : 
“ద్రోణ, యెన్నండు నిట్టి దురము నేనెబుగం | (బాణాతురము వచ్చె బలములకెల్ల. 
తలపడి చూచితి ధవళాళ్వుతోడం ; | గలహించి చూచితిం గడు భీముతోడ ; 
నించుక నిటు నొవ్య; నిప్పు డీతనిని | వంచనంగాని గెల్వణగరాదు మునకు, 
భటుల మానము వోయెొం బలుమాటు విజుగ్య; | నిటువంటివాండు పోనిచ్చునే మనల! 
బందటుగా గూడి యేకయత్నమున | మందం జేసినగాని మడియండు పండు ; 
ధర్మంబు తన్ని నం దష్టుం గార్యంబు ; నిర్దలయశ, యింక నీ చిత్త. ” మనిన 

ఆచార్యుం డిట్లను : “అది సీను మాకు | సూచింపనేటికి సూతజ, తెలియ ) 
వలనేడి మీవంక [వాలిన వాకు | దలపోయ నున్న వే ధర్శమార్లములు ! 
-ఈవు విల్ [దుంచిన సే సూతుం (దుంతు ; | నావల కృపుడు రథ్యముల( జెండాడు ; 
కన్న వారము మణీ కన్నట్టులేయ | నున్నతి నొనుం గాని యొదులడు వండు; 
ఇది నివు యోధుల శెజిగించి తొడలస | వీదప నొక్టుని యెంతపెనలినం జెనిగా ; 
కవచధారణ విద్యకలివింం గయ్యమున6 | బవులండు మనమెంత పగులనేసినను, ౫” 

కర్హాది యోధ వర్షము వంచన వే నఖనున్యు మడీయించుట 

అని సనికులశిల్ల నది 'ెప్పం బనిచి | యనుపమ యత్నులై యపరావ్నా వేళం 
గలశాబ్ద విహరించు కలభింబు (మింగ | దలంచు న్యుగగాహ తతివోలతె వారు 
తలపడి రణధూళి కళిదిశావీధి | సెలకొన సౌభడ్రు నృృపరుద్రుం చాఃక 



(దోణపర (ము; ద్వితీయాశ్వాసము ప్రా 

నప్పుడు గలకాశ యది ఏరి కనుచు ! నప్పూంపు గానక యాతం జాభటుల 

బాణాన్నహోోేత వై భవమున6 గాల్పం | (బాణభీతియు సుల ౪ రల గర్గ్లుండు 

వెనుక చుట్టుకవచ్చి విజయనందనుని | ధనువు భీకరభల్ల భారం దునా ఇడ; 

ఆలోన గురుడు రథ్యమ్నులం దునివె; | నాలోన గృపుండెసె నడం నాంథిని ; 

సరము వేసిరి నిల్చి శల్వ హా్టిక్య | గుకుసుత శకుని "బాహ్లీకు లాదిగాంగ, 

విరథు(డై చాపంబు విజీగి ఘూర్యాస్త్ర | భరితుండ్రై విస్తరింప రాక యతడు 

పలకయు వాలును బొహుదండముల | సలింగాని మింటికి నవలీల చాటి 

యట వచ్చు శక్తుల నమ్ముుల గదలం | బటు నరాలములం చాతి పడ“ చరించి 

యెట (వాలునోయని యెల్లగు నొదుం౫6 | బటులీల? గుంభజుపై నుణుకుటయుం 

దునుమూడు నెడ6 గని (దోణుః డవా(లు ఘన చూర్ణ ముగం జేసె; గన్భుండప్పలక 

అవియును నిక్షైన నర్జునాత్మజుండు | తేవులక చృక్రంబు తన తేరి మాంద 

నున్నచో. (గైకొని యుడుపీధి శెగసి | కిన్నరుల్ గంధర్వ గర్యాణ వదులు 

మొదలైన దేవతల్ మున్ను గ్ ర్రింప | (వదనంబు (క్రోధ విహ్యాలమై వెలంగు 

నొడలి శోణిత ధార లుర్విపై నురలీ | తడుప మండలగళతిం దార్జు కడై తిరిగి 

యెట్టి యభ్యాసమో యిది యని తోంప | నిక్సెతి నని వింత యింతయు ేకి' 

ధర (వాలి గురుని ముందట మహాోసేన | దొరశోని నజకుచో, దొర తెల్లం గవిసి 

చయ్యన (వయ్య నచ్చక మేయుటయు, | నయ్యు క్కి గదనొని యతండు ఓట్టార్చి 

హా 

జడీయక గవిసి యశ్వ్థామ మోందం | బడిన నాతండు వాఖిం (బాణంబు నలసి. 

అతనిసూతు రథంబు హరులం జెండాడీ ! (పతిపీరతతి ఘాూరభావులై యతండు 

భీమా స్తుముల చేదుపెరగినయట్టు | రోమాంచ మెనటు రూపుచరూబట్ల 
(కో వ్ షి గా 6 

గాంధారు. గెలకులం గాంచి యచ్చటికి | సంధించుకోో వాని సంబంధు 'తెయిది 

విపుల తేజులు స ప్తవింశతి సంఖ్య | సృపతులు హతులైరి నీ పౌత్తువలన, 
అతం డంత వీరరసాతిశేకమున | గతికి గాల్లేలు రాకయు? ద్మీవ్రగతిని 

1దడవి వసాతేయ దశకళంబుం జదిప్సి | కడలి కేకయ స ప్తకంబును గడప, 

2త్రుమురయ్యు నిందజం దునుము ఏండనంగ |! సమసియు నిందణుం చదుపువీండన 

మేం యడలివసొతియ్య. ట్స తునుమయ్యె. (మూ) 



ళం ద్యిపద భారతీము 

నలసిన వారి హాస్యము బల్ము_చున్కు | ెలిసి తాంక్రనవారిం (టెన్యనేయుచును 

జదియింపథ గదిసి దుశ్ళాసను కొడుకు | శరకోట్లునేయంగ సౌాభ్యద్రు సోడల 

నేసాయకము నాట సెజటులగనిచోటు | శేసాయకము వేక యితండు నగ్గదను 

ఆతని రథసూత హయముల మిదుపం | జేశ వాండును గద 'క్నీఘంజె గొనుచు 
జగతికి దాంటి నిళ్శంక నవ్విరథు | దగుణాయ చేయ నాతండు తప్పం (గురిగి 

పదపడి తొ (వేసెం; (బభువు మూవాండు | గదక పై యొక వేటు కరమున. గౌళ. 

ఖాన నేమనిచెప్పం బులి పేదవడినం | బసుల వాం జెక్కునన్ పలు కొప్పుంగాక 

సౌభద్రుం డెల్లు ? జాళ్చాసని యెటు? | వేభంగి రణమెట్లు? విను మిట్టు సెనల్ 
'కాంకమై నిద్దజు గదలెత్తి వైచి ! తాశ మేదిని (వాలి తవిలిరి మృతికి 

భేరీరవంబులు జెరయ న వ్వేళం | గౌరవ లార్చురి గగనంబు నూ. 

నెత్తుటం చేసన సీలాలక ములు | ముత్తులం జెదరిన ము త్యాలసౌమ్బ్ము, 

వాలుగుండెలం బట్టి వస్సిన యురము, | లీలమై దొరలి వాలిన కన్ను .గ౮వయు. 
గలిగి విమాన భగ్న ంబున బడిన | కలికి చేలుపుం బోలె గాండీవికొడుకు. 

అట్లున్నగతికి భూతా (కోశ మయ్యె; | జిట్టిరి విమతుల సేనాధిపతులు. 

తరలు భూపూ మణి తారలు చెదర | దను ర _క్షరాగ సంధ్యా రాగసీమం (?) 

(గౌన్నె లగలి (వాలు గొమరు సాభ(దుం! గన్నారం జూచి వొక్కనివారు లేరు. 

కరిశెల నరన[క కరవాల మోన | హారిభంగ రుధిరొప్పు లమరు దుగ్గాల్లి 
థీ 

యోగన్నిద మురారి యున్నయట్లున్న | చరా గసణో త్రము6 జూచి యడ లెట్టుగాదు? 

కూలిన యబవీనుళఫల యా ర్వరవముం | గాలువతై పాటు ఫఘునర కరవము, 
అజాన్ pa జాలీ 

దివి నట్టలాడి మేదిని. బడు రనముం 1 ఒవిలి యోభులు ఓతిం చాజెకురవము 

సౌఛభ్యదుండున్నట్లు సమరమున్న్టు | నాభూవమిం దోపీంచె నాటోఎమునను, 

అంత హోహాధ్వను లడర నామృతీకిం | గొంతేయ సేనలు కదనంబు విడిచి 

తవిలి పాటిరి శోక దందహ్యామాన | వినళాత్ను లై మిన్ను విజిగివట్లగుచు. 
గై మలాల గాణ 

అంత సెంధవు- డుబ్బి యార్వ నసేన | నెంతీయు సంతోవ మికుముడింపంగ 
య 

నిక్కము తోడుగా నిలిచి ధర్మజుడు | చక్కా... సేనబం, బిల్చి సన్నులు చే 

“ ఇనుయ [గుంకయ నిల్యుం జేల పాజెదరు ? | నునెకేల భయ ముభిమన్యు పాటునకు! 

వాండు పాండవులకు వొండిరా రిపుల | "వేండిం జెండాడి యావిఫం ఒడ నేమి) 

వొనార్చినను గెల్బువారము మనము; | చేరు డీపుడె రాజు జిక్కి-౦తే, * మనంగ 



ద్రోణపరగము ; ద్వితీయాశ్వాసము ళం 

జెలివి పాండవనేన తిరిగి మోసేనం | దలపడి పోరుచోం దపనుండు (గుంశే, 

(కుంకినం (చాతేకుం ేసాడయ (బతీచి | కుంకును మాజడెనా6 గొమరొస్పె సందే, 

హరియల్లుం డీ కేపాడిన భంగి | నరుణుం డంబుధిం (గుంక నఖిల భూత మలు. 

దలశి తారు ఛి వారుతేంబుల తోడ | ?*సెలులస పుచ్చిన మాడి... నేతెంచె నపుకు, 

నెత్తుటం దోణగిన నేలయు నపుడు ! లత్యుక నలికిన లాగ యె? జూడ. 

నథవభశ్షుణము నేయు శకుని వీశాచ | రవములు లోక భెరవమ్యులె మెజసె, 

సరినంత్( వోషరోమంబుం వోడం | గుపుపాండవుల సెనికులు వేలములకు 

నడ తెంచి సమర సన్నా హాంబు లూడ్సి |! యడలున సాంధ్యకృత్యము లానరించి, 

అభిమున్యున్భుతికి ధ ర్రజుశు శోకిం చుట 
బి శర 

రందు ధర్శజుం జాత సధికశ్లోకమునం | గుందుచు దొరల పఏీడొ_లుపన మణచి 

యొంటి వ్యన్రుముతోడ నుర్నిం గూర్చుండి | కంట బావృములొల్క-ం గరుణవిస్ఫురణ 

నూనిన వేండినిట్టూర్సులు నిగుడు | సూనుల6 దలంచి యర్జునుని దలంచి 

మాసు గదట్బీ భఛీముంయు మొదలైన | సామంతులకు ల జనియింపంబల్కెైె | 

“ ఒచ్చెమయ్యె. గుమాగునొప్పించి మనము | వచ్చితి మచటం గావ ననువు గాక 

అది యెజుగక లోకు లాడుదు ; రింకం। గదన మేటికి! రాజ్యకథయు నేమిటికి ! 

పోదు దపంబుండ. బుణ్యాశ్రమముల ; | జోదులు వొండు మో క్షోణుల కింక 

వమని యు_శృ్వరంబిక్తు నక్షునున ? | కామహోత్ముంయ నచ్చి యభిమన్యు నడుగ ; 

అల్లుని నడిగిన హాగికి నేమందు | చెబ్లంటో ! యిదియు నేం జేసిన కీడు. 

ధరయీలుకాంత్ష.. బద్శవ్య్యూహ మేను | బొరుమంటి బాల్యంబు పరాడక సుతుని, 

“ వెరవునం జోరంగాని వెడలిరాసెబుంగం | చెను వని వాండాజెం 'దెలియలేనై తి! 

జెబ్బులికూన గోబ్బందంబుః బొచ్చు |! గబ్బున వై రెచ కము. జొచ్చి యొకండె 

యెన్ని "తేరులు గూల్చె! చెందణు( గాల్చె ! | నెన్నండు వింటి మే యింతటి వాని | 

“ చొరుము నీ వెంటనే చొచ్చెచ* మనలో | సరిగ్గ నామాటకు నక్కటా | నమ. 

వ చిన ముట్టడ నెంత నా శెదురు | చూచెనో ! యితేరుండు చొరం జెవ్వం డందు. 

తనయునిం జంపించు తలంఫునంగాటె | యొనరంగ మైంధవు నొడ్జె విధాత! 

1. గూడినపతిచి. 2. యెళవ్ర వచ్చిన, (మూ) 
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- నికి: మేనందుం జొత్తు! | భగ్గునం బోవొకో (పాణవాయువులు ! 
ఎడు ననా! ల నైన | నించుక యాయబునే యీశోకవహ్ని ! 

ఫా పకా: కము dot నకుండింగ నచ్చి | యేమి గాగలవా-డొ ! యిదినాకు చింత. 

స మహూతేంః క నై నం గగ రామి తీర్చు | పురుహూ కూత సుతునకా పుత్రశ్ కంబు ! 

% కసి జెక్కం[దు యోధులు పొదివి | చక్కాడిరని విని శకనందనుండు i 

Be eto Te Bont గూల్వుుం ; గూల్చినను సరియైన మరణమే సౌభదునకును!” 

Wert వరాం ఫో డైన నందజుం బట్టి | జననాథు. బెల్సీ యచ్చట నిల్వంబెట్ట 

నొ సాలా. అలా : రచ్చటికి న్యాసుండు | సంతత సుఖకళా చతురుం డే తెంచి 

యగ? చే బూజకుండై పల్కందొడలా ; | “ శితిప, యేమున్న ది చింతింప నింత ) 

తోలి నప్పుడ వు దొడరు జంతువుల ; | కా భావు మజీయు మర్యాదలతో రాదు; 

మువ్తుముముం చచ్చు ముత్తాత నిలుచు; | (న్ న్మురవ్యయు. జచ్చు గర్భస్థుం డుండు ; 

బంతుల కీలు దుర్చలుంయ చాకుండు ; | నిల నధాగ్షి కుం డుండు సీల్లు ధార్షి కుందు, 

భావు లెంక నేన! సౌళ్ళదుం బోలు | చావురా ; దిటు వైరిచకంబు వాల్చి 

పరమ సంయషుకోొళ (బావీంపరాని | నిరుపమగతిం గాడె సీ పుత్రుం డే! 

శమియిుంప్తు ఆని సృృంజయు డను రాజు | శమియించె నారదసంయమి పలుక, 
వినిపించు నది సికు విను 1యమతనయ 1!” | అని శ నా యితిహాసమ్ము చెప్పె ; 

సువర్షని సావి చరి[త 
aye 

సంజయ? డనువాయ శివునకు? దని | సంజాతే భక్తితో సంతాన కాంతం 
వపముండ్ మెప్పించి తగ నిట్లు నడి? : | * తిపురార, పుత్తు 2నర్పింపుము నాకు. 

iy) Ey We వాపి ముల మూగ నష్టావన ముల | మెటయు బంగార మిమ్మో దిన దినము; 
“స తొక వచ్చు? మిన్ను ష్ సిచ్చె సీశ్యరుండు ; | పదపడీ యతే(డట్టి పట్ట బుట్టం చె 
Ok జం సున ge నిష్టేవి | నా నిచ్చి పెనుచుచ్చు నానాంటం 'బెసిడీ 
కూాడంబ్యె గడం చ కోట్లకొలంది | యోడక (బదుకంగ, నోర్వలే కపుడు 

ది చక! ఉ దొంగలు వానింగానుచు | నడవికిం బోయి యొయ్యనం బొట్ట(వచ్చి 
కంటిన మం బొడ్గాసక్ పోవ | సంచిత థీతి సృంజయు (డును వెదకి 
వనము” నుతేయాంచి వాని దహించి | తన పీటి కరిగి యెంతరయును జింలింప 

1౯ HAGE 4 ఇ 

| శమ, wey ఖీ న వళ mn శ నిం సుమ (మూ 



(దోణపర్యము ; ద్వితీయాశ్వాసము రి 

నను భోతె నచటికి నారదు౭ బేల్: | * ఓనురాజ్క యుటికి వేలం జిత్తమున 

నోయెడు వించంబు పోవ నెపుణును ; | ఈయన కొలందుబే యిట జన్న నృపులుం 

సోడఫ నుహారాజ చరిత 

సంన రుడను మహాసంయమి సవన | సంవిధానంబులు సకలంబు నడపల 

బురుహూతమ. ఖ్యులు బొందితో వచ్చి ! చెయింపం గాల దగుసామగి మెణయ 

శీలి చెక్కు... గ్గతువులు వేసె మగును; | అతయ పోయెను గాగ యనని నున్నాండె! 

కొనక “పార్టీన న(క్రములతో నజి | పనివడి యుంశేంటం బనిండి నర్షింప 

నరు ౧ గె ల. గ ల గు దు ర్థుల కయ్యర్థ నుర్ధి నిచ్చుచును | బార్థిన ముఖ్యుండై బసు ఫణ్యనదుల 

ననిశంబు నశంమేధాది యాగముల | నొనించీనట్టి నుహకో(తుడున్నా జె! 

కన కాశ్యములు వేయి కరులొక్క_ వేయి | కన కంబుతో. గన్నకలు నొకలకత్రు. 
థి లో 

(గనక శృంగంబులుగల పళుల్ కోటి) | యొనర విపుల కిచ్చి ఆఈోూారంతే (పొద్దు 

సాంగంబుగాం జేసె సకల యజ్ఞములు | నంగుం డాతండు వోయె నవనిపై లేడు. 

కే ఇల్లదీవులం దిరిగిరా నెచట | వైరి గూతము తేక వాజివేయునులు 

భావుండు వెచ్చము నకుపం౫ 6 బెక్కుచేసి | కువలయ సురులసు6 గోటికోట్లిచ్చి 

యడీగిన నిజవూంనమైన సర్థులకుం | బుడికి యిచ్చిన శిబి బొంది నున్నా డే! 

హారువిల్లు విజిచి మృగాశ్షి కై పూని ! శరనిధి. గట్టి రాకు సరాజు గొట్టే 

విశ్వంబు శనరాజ్నవిభ వంబు గోర | నశ్వ మేధ శతంబు అని వేత్ష6 చేసి 
(ఆ 

(బదుక (బాహ్మణులకుల బది వేల కోట్లు | మొదవుల నిచ్చు రాముండు భువి నేండి? 

"తాతలు గతిలేక తపసి శాపమున | భూతియెొ పడియున్న 6 వోయి యొక్క_ండును 

మించినతీపమున మిన్నేరు ధరకు | డించి మోషిము సంఘటించె వారలకు; 

వేసె జన్న మఘులన్న్నై ; జెల్ల(ంబో ! నిట్లు | గాసి శెక్కెన భ గీరభుంః డున్నవాంయడె! 

తను జేరి గగుడ గంధగ్వులు గొలువ | భనములం (బజనెల్లం. దనయట్ల దనిపి 
గొ లాగి 

యన్న పర్వతే ముల నాజ్యపు నదుల | మన్న కాలము వ్మపవముండలీం దనివి 

వాసవుగతి నూటు వాజిపేయములు | వేసె గిలీపుం డీక్షితి నున్న వాంటె! 

పురుహూతుకరమున “బుట్టునాజ్యంబు | సురభి చేశినపాలు జుటీ వర్షిబి 
లు ఆ ధగా 

1. పాఠివనవవ(క. 2 బుటినిత్యంబు (మౌ) 

వ్ 
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స్వా 

యవనిక్షి డిని యేకాతసతముగ | నవనియేలుచుం పెక్కు యాగముల్ చేసీ 

న్యాయమార్లంబున నడవీ భూపజలం | బోయె నా మాంధాత భువివేయ గలండె! 

తభ "దేవాసుర తుములంబునందు | నెల్ల దై రకల గెన్సి యిందు మెప్పించి 

శుక్రుని యల్లుడై సుచరిత జారు | విక్రమాథఢ్యుం గులంబు వెలయించు వాని 

బట్టగాం గాంచె చేర్పడ గివ్యమహాము ; నట్ట రాజు యయాతి యణణగండా పుడమి! 

చాన ధరంబులు? దగ నైరిజయము | నే నృపాలుని కంక చెల్లగా౭ గలిగి 

దుర్యాసుశో నై నం దొడరి సత్యమున | గర్వింపనోపి చక్రము పనినేయ, 
వారాసివలయిత్ వసుధ పాలించి | నారాజు నిలివినే ! యంబరీవుండు ; 

అరుణుని నడిగి ధర్మాసక్తి గాంచి | ధర గొంతశ్లే [తంబు తవ చేగం బర 

గడల ముప్పదియాజు ఘన ఊయోూజనములు | వెడలుపు నిడుపుగా వేదింగ ట్రించి 

యందు యాగముచేసె నయుతవర్ష ములు | మందకి మూనెనే! మహి నట్టిగయుండు. 

అలర భార్యలు లత యందు నొక్కొ_క్కు_ | వెలందికి వేవురు వేవురు సుతులు 

నట్టి గృహస్థుండై యఖలయా౫ములు | పట్టిన ధనమిచ్చి పలుమాటు చేసి 

నాకి పీడన విమానంబెక్కి తిరిగి | చాకుండ నేర్చినే శశిబిందుండై న! 

విడువక యిరువది వేవురు వండం | బుడమిమై నిస్టాన్నములు (పజ కిడుచు 

ధృతి మ దొలుత నధింసవే యనుచు. | (బతిపళువును వచ్చి (3 (ప్రార్ధింప (గతువు 

రంతిబేవ్చండు చేసె రమణ నూజేండు | లంత రాజును నిత్యమై యున్న ఎ “a! 

కలభంబు శరభంబు. గంఠీరవంబు | సులభింబుగాం బట్టి శూరత నెక్కి 

తపసులచే సర్యదమన సామంబు | న్ఫృఫులు మెచ్చ గాంచి కేల మేలు చును 

ధరం బెక్కు_వాజి మేధమ్ములు చేసి | భరతు. డంతటి రాజు పడకుండ డయ్యె. 

రమణ రథంజులురా. బోవవలనసి | సముతీలంబుగ నుర్విం జమదిన రాజు 

గోరూపధారిణిం గుంభీ మం బిదుక | మేరువు. బనిచిన మిహిర[ పతాని 

తన వేరు పృథువుగా ధరణిలో మనిన | భునుయు పృథుండట్లి (కతుకర్ప వేడి! 

చేనరకయ గార పర్యుని గెల్చి | రాసినన్ఫపుల నిర్వది యొక్క. మాటు 

అడవి ఛారుణి నాలుగంచులు గెలిచి | కడపట నాభూామి కశ్యపుం జేర్చి 

'రాజయాగ్య మహాధ్య్వరంబులు మేపి | యా జామదగ్ను సందు నడలగెొనో లేదొ! 

కావున నెంత మా కనక నిష్టవి! | భూవర్క, వగవకు బుద్ధి నాతనిక్రి,! 

అని చెప్ప సృంజయుం డాత్మం జిచ్చారి | ముని నంచినట్లిని మున్నును గలవు, 



(దోణపర్వము ; ద్వితీయాజ్యాసము 

పీరధర్శమునం (టెపిన తనయునకు | ఏ5, ధరగ్భృముగాదు విను మిట్లు వగవ. 

తీమ్సులుం దనయులు దండాధిపతులు | నెమ్మి జయ (పౌష్తీ పీకు సీగలరు, 

ఆసుఖంబు దలంసు మనుశాంతి, ” ననిన | న్యాస వాక్యంబుల వగలాతి నృపుండు నై 

కడుభా క్షి ముని సంచి [కవ్శుణ నాత్న | వడంగెం గవ్వడిక్రైన వగం దలపోసి, 
అలానే (ou »% (smn 

అని సంజయు(డు చెప్పె నాంబిశేయునకు | నని ముని జనమేజయశ్షి తిపతికిం 

జెప్పినగతిం జెప్పం జెలగ్ యామిోంద | నెస్సాటం గథ చిల్లి నెణీగొంపు. ” మనిన 

సాశేతజన మోత్రసరణి నోపాన! | నాకలోక భయాపనయన (పప్ణ ! 

పరమ యోగానంద భరి తొంతరంగ 1! | స రమారమిణి నిత్యసుస్తూయమాన ! 

కనక నీతా రోగ కల్పిత యాగ | జనకనృ పాల రకాసిత చరణ ! (1) 

గుహద త్త నాకానుకూల పిహోర ! | బవ జన్నాళిత తుంగ ఛకాంతీరంగ ! 

ఇది సదాళివ భక్త హితగుణాసక్త | సదయ స్వరూప కాళ్యపగో(త్రదిప 

(శ్రుతిప్యాత్ర వల్లభసూరి సత్పుత్త | మతి మద్విభేయ తిమ్మయ నామభేయ 

విరచిత (ద్రోణాఖ్య విపుల పర్య్వమున | నరుదు మీటగ ద్వితీయా శాగసమయ్యె. 

ee 



శ్ర మందిరాకార శీలి తాకార, | కోములోత్సలధథాము, కోసల రామ! 

వారిధి వ్యూహంబు నడింజొచ్చి యుర | వైరి వధించు దేవా! చి త్రగింపు, 

జనమేజయున"ు నై శంపాయనుంపు | మును వినిపించిన ముఖ్య మార్లముస 

నక్క_థకుడు కెెనకాడి సన్నునుల కక్కు_భాస్మూత్ర మిట్లని చెప్పుదొడలా : 

ఆరీతి వ్యాసుని ననిచి తా నాత్శ | నారాజు పొగులుచున్నంత, నక్కడను 

అనికి చై_రులువిల సరిగిన క్రీడి | వసజాప్తుం డపరాష్టీ (వాలునంతకును 

ఎండినవనము దహించు పావకుని | చండిమ నరిగి సంశ ప్తక కులము 

పొరిగొని శంఖంబు పూరించి యంత | హరితొడ భయనేష్ట నప్పు డిట్లనియె : 

అర్జనుడు శినీరంబం+కు వచ్చు నెడ దుర్నిమిత్తములంగని కృ్ణున కెజింగించుట 

“ దనుజార్సి యీలొకో తలం నుల్హ్లంబు ! | అనిం బట్టువడండు గడా ధర్మసుతుండు | 

కడులడు మనసునం గళవళంబయ్న ; | పడంకు గదా యొక్క పాండవుం డందు! 

అనయంబు నెడమకన్న ద రెడి; నేవి | వినం గల వారమో వివమపు వార్త! 

వారుల వేగమె తోలు.” మని వచ్చివచ్చి | సరస నొక్కట నిల్చి సంధ్యలు వార్చి 
క దలీవచ్చుచు. దొన్నిగల పెంపు సొంపుల |! జెదరి చేడ్పడియున్న శిబిరంబు చొచ్చి 

పలికె బాధ్థుండుః: “కృష్ణ, (ప్రజలు నాతోడం | బలుక రిదేముకో ! పగిలి చూచెదరు! 

వఏమొకొ! ఏిణాదు లేవియువోయ ! | వేముకొ ! యభిమన్యు. డెదురుగ రాండు ; 
కొడుకులు కుశలులాకో ! చెప్పం గదవె! | కడు నాత్మ చేవెట్టి కలంచి నట్ల యె. 7 

అని యిట్లు పనవుచు నధినాథు నగరు | వనజాక్షుతో? గూడ వాసవి చొచ్చి 

యనఘఫఘు వోూసాల నొయ్యన. "బేరుడిగ్గి |! వనమాలి గొనిపోవ వణంుచు6 బోయి, 

యొకచోట ధర్శజు నురుకాంతి చెదరి | సకల మంత్రులుం గొల్వ సభనున్న వాని 

పీక్రీంచ్చి యచ్చోట వెదకియు సుతుని | పీక్షీంప లేక నివ్యెజంగంది యందు 

నడుగులు తోట్రిల్ల నంగంబు వదల | నొడలు ెవుర్స నయ్యోధులం జూచి 

“యేను మో దై న్యంబు నిందభిమన్యుం | గానని కూన్యంబుం గాంచి పొక్కెదను ; 



(దో “ణపర్వము ; 3 తృతీయా శాగసము కోఠి 

ఎక్కు_డబోయె వాయందుం బొమ్మంటి | రక్కు_ట! మూపచే యభీ వున్వు.గొడుకు ; 

మెలల వరం, ly సుం జంప మాచేత గాక అలుక. బద్భ వ్రూహమా చార్య డ్ డ్డ 

1సాలీచెడం (దెక్కొాను పూ రాజ్య కాంత |! నతీనిం బౌమ్మానరుగ దా | యందుమోంద 

నీళువు ఘారాజిం జొచ్చిన ప్రౌఢ గాడు. | వశమె మొక్కనికి సవ [రుల గెల్య | 

వినియె నాచేశం బవేశింప ననువు | వినం డందు నిర్లమ విధి వయ తొల్లి. 

కొలు దీణ్స మహీ పిండు గూలనిమ్మునుచు? | దశమి [శోవరుగదా దాయల చేత! 

చచ్చి మూ రొొకిరైనం జుట్టును లే! (వచ్చి వైరుల (వాల్చి (వాల్సీ చేనొవ్వ 

నడరి కౌరవుల యన్యాయ యుద్ధమున. | బవండుగజా వాంచ. (బెొణంజు తే? 

సాత్యకి యుండి ధృష్టమ్యున్ను పండి (పత్వతు. మనిలజ సాంచాలు రుండీి 

విరటుండాదిగ నుండి వేవురునుండి | యరుదార రశ్షీంపరెతిరి సుతుని, 

భోగ కాలమున రాం బోం గొన్న బుణము | నీలసవాండు నృ వాజ్ఞ నెజపుగా కేవి(0) 

ఆతని కొణకుం గానైతి? మారు; | వేతి య(స్త్రములేవి శృంగారమునకొ | 

ఒకండై న నిందు నయ్యుడ్డున శే | రకట! పూ సంగ గా ఫ్య్యాసంబు లేఐ? 

"కాట కోటీల (2 నిక్కు_డ మిమ్ము నమ్మి | పోటాసం బోయితిం బుత్రుం గోల్పడితి; 

పకీ ర్తి తెచ్చెనో? యటుగాక కొంత | రిపుల నాజిని సంహరించెనో మించి! 

ఒకండు వి ల్లాకంకు తే రొకండు రథ్యములు | నొకండు సాగథి మజీియొక్కండు జోడు 

నీ భంగి. (దుంచిన నెబుగము గాక | సౌభ్యాదుం డొకినచే సవుయునే యనిని ! 

ఆ యుగ్రమైన కర్మారంభ వేళ | దాయ లేగలనని తలయకుండుదు తె! 

అభిమన్యు నతిభిన్ను నభిమూాన మాన్యు | (డిభువన సౌజన్యు ప్్రతా కూన్యుం 

గొడుకుంగా నను జెట్టుకొన నేలబయిచ్చుం! | గడు కృసమాలిన ష్ట్ర వంబు, ” 

అని వాని తలకట్టు సతని రూపంబు | విసయంబుం దలవోసీ విజయుండు మజియు ; 

కరీ వంశవర్థన ! యోవైరిమధన! | ఓ విష్ణుసమశకౌర్య! యో సుంనధుర్య ! 

నీ కన్వడివ్రాణ యోజగ త్రాణ! | ఓకు వారో తృంస ! ఓ యనవయ్య ! 

ఎన్న (డు పొడణాంతు చే నింక నిమ్న ? | ఎన్న ంను సీ స్సేవ శ వెతమగుదు ? 

భోద, సుభ నీ పడిన పాటులకు | ష్మమమాధరి యంత వే నున్న దియొ ! ” 

అని చదికిలంబడి యతండు ధగ (్రజొనిం | ననుంగొని గడ్డదజంఠుంలడై. పలికి; 

1. 'మితిజడ, 2. మోకు. (మూ) 



రం ద్విపద భారతీ ము 

“హితవుతి నీకుగా నెచ్చోటం శాల?! సుతుకు నా కచ్చోటు మాకింపుమయ్య ! 
ఆ మేను విడిచి మెట్లరిగానో (పాణ ! | మేమని ఇాలుండు నెడలెనో మేను! 
జగ మెల్ల వెలిగించి చరమాబ్లం బడిన | ఛగుం బోలకుండు చే పడిన నా సుతుడు! 

ఏడు దీవుల ముంచి యీాందిన వారి | జాడ నుండకయున్నె సౌధీ(దు6 డడంగి! 

తను ధూళి దుడుతు ను_స్తక యు మూూరొ.ం౦ందు | నెనయం గొగిటం జేర్తు నెజీగింపవయ్య. 

ఇంతేముట్టడ నాకు నెటీగింపవైతి! | పంతమె? నే వచ్చి పాపుదు నెగులు ; 

అన్యాయ మన్యాయ నునునూట యసుడు | సెన్యంబులో (మోసె శౌరి యాలింప ; 
ఇ 9 

చ (i 

వను విన్నాండ; నేం డిచట అంతయ్యె ; | రానైతి నట! నా రణకాంఠుకాల, ”” 

అని వేడి నిట్టూూర్సు లందండ నిగుడం | గికుకి నూజకయున్న కీడి నెవ్యరును 

క్ వ శరన Ta Mew) క్చస్తుం దర్గ్జునువకు శో కోవ శనునంబుగా+ బలు_ట 

బలుక భితిలియున్న 6 బద్యాత్సుండొయ్యం |! ... ౨౨౯ ee ee 

బలికె నిట్లని “ నీకుం చాండియే (క్రీడి! | నిలుము ద్యుఖంపకు నీ సహోదరులు 
తగ్గుదు రింతకుం దగు నూటలాడు; | మగ్గలికయు లావులన్ని యు సమయు, 

చా వనవచ్చునే సౌభ్యదు చావు! | వేవేగ వెలితిగా వేసె శా తేవుల 

ఆయుధజీవులమగు నున కింకం | చేయనున్న దె చింత ! చెప్పకు మింత, 

తన్ను బోలినవారు తమ్ములు వాన | నెన్ను నే కురగుగాజు? హితి మేవి లేదొ ! 

మరణ మెచ్చట లేదు ) మనము తప్పితిమె? | పంశాంతి నొందుము పగచూ చుకొనుము,” 

అనినం దమ్ములం జూచి యన్నలం జూచి | యనమిే. | నకు నారు డా ప్రులం జూచి; 

“ వినవలె జెప్పశే! విమతు లప్యిరు | ససిలోన (మింగిన యా (పకారంబు ; 

తమకు నున్న దిగదాొ! తీగినలా, ”” గఎవన | యమమాతి యగ కీట్ల ని చెప్పం వొడలో; 

అమభీన్ఫు(డు గనాలిన తెఆంగు ఫర్మరా జరునున కెజీగించుట 
ణు 

“సంశ ప్ప్తకుల నివు సాధింప బోవ, | సంశేయింపుదు మేము సమకోర్యం గదినీ 

యలిగి సద్మ్శవ్య్యూహ మాచార్ముుం డొడ్డం | దలఎడి యేము విడాొరింప లేక 

వలం జిక్కువడియు నవ్వల నభిమన్ను. ! బిలిచి యూ వ్యూహంబు భే వెంపవయ్య 

యేం డాత్నుల,(మా 



(ద్రోణపర్వము ; తృతీయా శ్వాసము ర్ 

సీవు చించిన వెంట నిఖలయోధులమ; | వేవేగ వత్తుము విరివిగా. ననిన 
“చెరణాని వెష ఆడి చొప్పు నే నెటు | నసరనాథ్య యువ ననజూడు” మనుచు 

నా ముగరము చొెవె, సత డేను నతన | నేవముజు కె, చో, నెదుట సెంధవు(డు 
లొ “| ఖీ వ యా 

మమ్ము నిండలు నాగా మాపటి దాక; | నమై రి దొరఅెల వానితో జెనయగ ; 
Oe క లొ 

బన జ లే శస న్ని mien న్ రొ మాం ట్య టి ఆటీ రొ త ను దప్ప నొగనా-శ నిఖిల పాండవుల | నని గెల వానికి హరు. డిచ్చై నరము 

ఆభాంగినె ససోయ మైనం ౫ కొనక | సౌభ్యాదుం డా నైరిచకంబు. బొచ్చి 

మాణిక్యకుండల మణిఘ_స్తకముల | క్షోణికి భారంబు శోభిల్లు గప్పి, 

గురు కృప శల శల్య గురుపుత్త కిర్ల | కురు నృపాలుర నొక్కకోలకుం దెచ్చి, 

యత ణాంతీకులను నట బృహాద్బలుని | ఆ క్షితి. జంపి వసాతి ఖండించి, 

దొరకని ముటీియు యోధుల (నాల్ఫి వాల్చి | పరఏరబలము కో-పానరకు. దెచ్చి, 

లక్కణు నటు చంపి రముణయమె. బోర | నక్కురువరుల ను క్క_ణంది యణంపం, 
యై 

దగిలి యన్య్నాయ యుద్ధంబున నంత | బగతు రొక్క_నిం దన్ను. బలువురు పొదివి 

యొకండు వి బ్లాకు లే రొకండు రథములు | నొకండు నూతుని గాగ నొక్క_ట నలుకి 

యలయింప్క, దుశ్నాసనాత్శ్మజుం డంతేం | దలపడి పోగ, గజాయుద్ధమునను 

'బెరసి యాతనిం దోడం నీనుంసంజేసి | ధర (వాలె చేడు నీతనయుం డేమందు ! ” 
అని చెప్ప నిజను గా నాత్ళజుచావు | విని యర్థునుడు శొకవివళుండై పడినం 

బట్టి యొత్తిరి శౌరి పాండుతనూజు, | లట్టిచో నరుండంత నా మూర్చ. "జెలిసి 

మైంధవు. దలంచి నిళ్ళా (స వివక్ష | బంధురముఖ కోపపాటలచ్భాయ 

బొమముడి విక్కించి పుష్యగాగముల | క్రమమునం గన్నులు కడుబేవురింప 

మేను చెవుర్చ నమ్మయి నానుగబుచి | సేనాధిప్రులం జూచి సేనల జూచి 

పలికె నిట్టని ; “చేడు పాండవో త్రములం | జలముతో నాణగీన సెంధవు శిరము 
౧ యుల యె 

నిను డస్తగ8 యెల్లీ యెక్క_కమున్న | తునుుముదు ధర్శవుత్తునకై న విడువ, 

లీల నీ౫తిం దున్నలేకుంటి నేవ | గాలుదు నగ్నిలో గాండినయుతము ; 

వేండనీ యభయంబు వీష్టుని దండ, | తేరనీ (్శ) యటుగాక (తిపురారి గోరి, 

విధిమాటు దూజేన ఏపీని నధింతు; | బుధులు మెచ్చ దీర్తుం బూను (పతిజ. 
౬ 

వ్రంతకు( దప్పిన నే వముద్వపాయి | సంతం బోవక (బహ్మహ త్యా వీధాయిం 

గుతలంబు రోసిన గురుతల్పశాయిం ! గత లేల మజి నేను గాంచన స్తేయి, 

నలర (చాహ్మాల కతు నన్నట్లి దీక | పలుమాబు (దిప్పిన పావిష్ట నగుదు, ” 



a ల న ia rd ( * 

ఆఫ్ గాండీవము? వాసం నతీయ సారించి | ఘన చేవద గ్గ శంఖంబు పూరించె; tape 1h /. సే మ | జ 

వాచ మొత్త శ తత్ ంపము పొంచజన్న్వ ; | మరయ భేరులు (మోసె; నాసెన యార్చే. 
వ ధి 

| fs షణ 
విలు శోకాన్ని c | దేెస్పెటి నగుండున్న "తలివి మెటింగ్ని 

వూరుత్ పలుకు వ “ బక్మునా నీయగవము | కౌరవ హృదయంబు కాయ నింతేకును ; 
తి 

క్త ఒం 99 p | ల ) i బు 

కీల మొచుపుటు కింగోక్తు సెంధవునకు; | గెబుతు ఇాండీివి, నీకుం గృృమ్షుండు గలండు 
ఓ 

అవియె వక్కో_డ సంత్ సాముహాధ్యనులు | విని కౌరవులు ఏఫు విజిగినట్లగుచు 

ఇచను వనములో ఆటం వాదు అనుచు | | డెప్పగ వణంయయచుండిది బీటు వగచి, 
Rhy లాటీ థు థి 

= ౦ధవుండు దురోధనునిత  జెప్పికొనుట మ సె 
ప డ్ మా 

లో త్ో On బాగా నిస డక్టు పటి (పతిన | వేగుల వారిచే విని సైంధవుడు 
క్రై య. 

గ 

చింతచే ను్తబు చెదర నిట్లనియె | *( నంత : “చే నొక్కండనా యభిభున్యు 
నంతే మొుంచించున యని! శ్రే గమొగులు ! | కొంతగానండు శు |క్రీడి కోవించ నోలుక ; 
భూతలాధిప, పొద్దు పోవకమున్న ) | నా తల యెల్టి దున్న బాసపూని! 
తృుమమ బేకుండిన దొ లెల్లం జూడ | విను మగ్ని6 బడునట ! విల్లును చాను, 
(అ వాన్ పతీ నె 3 సగ క్దును నాలి) | భూనాథ, రశ్షీ౧పం బోలునె సన్ను! 

ఖొలువ్ర వివ్యకయున్న కుగురాజుం గాంచి | తలంకునం బాదప ములకు. నెలులగి 

తుళు వ స ౧) షాక లకు శయసనక | గురుహత్రునకు గావగహాడు. గూడినను , 
నణముఘింబున “ముుచావు సిషొరణ ; | గణుతించుచే ఏరి గాండీవి ముడల! 
పాం పోయెద న బహబుభొన చేల? | పాజీన మజ్ వెంటంబడరు పాండవులు.” 
అర నాతియు స: తళ్ట్రేల! శేను | ననుజులు సేన నీ కడ్గ్డమయ్యెదము. 
ఒకి వాలు? ఒడీస్ స మొక లి కిదజము ) | అకట! నమ్మావు మమ్ము నతి భీతిమహివు; 
జో రాడ్ వసం మం జ్య [పంకించి | | వీరుల డగ్ని 6౯ బొరంగ పీక్రి ంత మెల్లి, 00 
జ వాని వరాం ల్ మనా శ_యోాల | జవపతి నిలిపి వానవిశాన ెలివి 
నాదవచ్వునె వినిల గంనజ ఏ యనిన | నావీణుం * డవయెంత ! యట్లు చేయుదము ; 
వా స [గడి నధ | వ్లూహౌంబు పన్ని యందునుతము వీని)? 
అం సింసిషునిం చి క యస్కటా | 

శ 

oa 

స ధ్ తో 
లో నువు | చవియెదనం కుల సమరంబు విడిచి ) చసన కుతులు యులు వితిక. కుషి నా | త సు అ | టెస్ నాజి జ.టనె తునియుట క్రీజె) 

parry pe sith 

/ i ॥ జి ie, | Raw J ॥ || 

౩. ra) 1 ans 1. శో, 
శ 

* ఖీ 
౪ కరపుట్యీ తీయు (గంథ పొతహ్రూరణము, 



(దోణపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము 
నిం 

చచ్చుట యిష్టృంబు ఇవాకుం"కు కష్ట మెచ్చోట నృహులకు నిద్దయుద్ద సున ; 

కలలకు మట్ట యు గాతుము నిన్ను; | చుబలోక నా సింటివూటున నుందు; 

“తెని ఫవొడుతమ. జేపు తివుటం బాండవుల ; | నగపడమియుం జూచి హకియు సవ్వెదిని 

నమి)పొ*ి’ మ్మనిన సె ంధవు చింత దీజె | రనుని ఫొనిఫపోయ గానాజు తిచుగ,ం 

నరనాధ, సేనాని నరపతి యతనిం | దిరము కొల్పుట గాంచెః "జెలిసి నీపజయు, 

అట ఫర్శజుండు జరి యనుజులుం దక్క |! భటుల ప్డ్లూ 1_లుప్రుచో? బవ్ననా భుండు 

నరుంజూచి యిట్లను ; “నాయనూ నీకు! | పరుల (చేం ఇజులోడి (సతిన పట్లితివి ! 

ఏ వింటి, సైంధవు' డిప్పుడు నీ [పతిన | వీవుల వారిచే విని భీతి. బోయి 

రారాజుతో+ జెప్పి క రణాములో? బాష్ట | చేశాజు గలం డాప? నేంబోదు డా 

జానోఫి ననిన విచారించి యతండు | నేనాధిపతి కది చెప్పిన నతీయ : 

“ జంగిపో నేటికి సింధు రాజునకు? | అంగాధిపతి గల్ల నకట నేం గల్ల 

న్వ్రం దమ్ములు గబ్ల నిఖలంబు గల్ల; | ఆవల నరుండేమి యసవునోచనుండె ! 

రచయింతు నగునకు రారానియొడ్డు ; | పచరింతు నొ బాణ పాండిత్య మల్లీ. 

అనిన భూపతి నమ్మ నాతీండు నమ్మ | ననయంబు భటు లాగే రా సం[భమమున, 

(కలన మెంథవుం గానం గావించి యొకు ) | నిలువరింపణల సోపు నిన్ను [దోణుండు. 

కడంక నేల (ప్రతిజ్ఞ గడవం బల్కితివి?) |! ౨. అ... అ అ 

సకల ఆయూోధులు చావ సైంధవుం జూప; | రొళనాం నిందణ నోర సీ వశమె? 

కలదు విచారింప6 గార్య్యాంశ. ” మనిన | నలుక నపూడు (క్రీడి హరిణాచి పలిశే ; 

“పట్టిచచ్చిన కిన్స్ బట్టితిం (బతిన) | సట్టి పబ్లార్పక (పభువ, చెల్టింతు 

వారి చే నెజబుయనవు ; వారును నాదు | ఘూ రాొజిపస యెజుంగును ; గింతే య
ింతే 

బూని యువేక్షింపం బోదురు గాక; | వను గల్ల నిలగనిత్తు నె వాని? 

శకాదు లిచ్చిన శరము లెన్నంటికి? | చక్రి సీతోంజేయు సఖ్య మెన్నంటికి ॥ 

వీను ,దోణు:డిచ్చిన విద్య యెన్నంటికి? | అవలం డి చిన జేరు హూసులు నెన్న 6టికి ? 

ఈ చరాచర పుల్ల నె త్తివచ్చినను | పీచు మె ంవవుం [(దుంతు ని మూన యొవ్ల్. 

నను నుద్దగించు యత్న ంబుళం గాదే | మునసు మూాచితి.”” వని మజియు సస్తునుండు 

“ జ్ఞారప్పురణ మెల్లి ; పని చాలలోలదు ; | సీరజోదర, 
నీవు ని|దెంపం జనుము. 

(డాపదియును సుభ్యదయు ను త్రరయును | ఈ పాపవార్హకు నెంత వేగలొదరొ! 

వచ్చియున్నా రిందు వారిశోకములు | చెచ్చేర నూన్సవే ల్లీ ఘంఇపోయి.” 

గక 
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అని వీజుఖొొలిపిన నతండు లోపలీకిం | జనుదెంచెం చెండవసకుల నూరార్చ. 

అందులోన సుభద యధికశోకమున | గుందుచు మోము వత్షను మోందుకొనుచు, 

“మను నిభ, నా యభిమన్యు కుమార ! | నిను. బుక్తుంగాం గాంచి నీ [పోవు గుడువం 

గోరుదు నాకోర్కి కుజటువాయ నిట్లు; | ఘోరాజిం గూలితి గురుత ర్య, తగునె | 

వెడలి రానేరవు వజయుండు లేండు | కొడుక, ధర్మవె మన్నిగొను మొన నెజుగం 

పరల ధర్శజుం డుంజె. బవనజుం డుంజెం | జొరుముని పంచిచే! సుతుండ, నిన్నందు ; 

అనద జేసితి నన్ను నారడియిచ్చి | తనఖు, యొక్కడంజొత్తు?) నడలంాలై తి, 
మురవైరి నిన్నును మును విప్రసుతులం | దిరుగం దెచ్చినమాడ్కి.. బేడొకొ మాకు !” 

అనుచు వావోయిన్మ్న నశ్రుపూరములు | తనకును జనియింప డామోదరుండు ; 

కృృస్తాంండు సుభ (ద నూ రార్చుట 

“ ఎలనాగ, యేడ్వకు మెన్సీ సైంధవుని | తలగదొక్కి నీశ్లాడు తాపశాంతికిని, 

వాసవాత్మజుం డెల్లి వాని వధింప | బాస పూనినవాండు పగలింటిలోన, 

ఏరపత్నివి నీవు వీరమూతేవును | ఘోరాజిం బడిన ఫొడ్కున కేడ్యందగునె ! 

ఉత్తమగతిశేం7 నుత్తముం డతండు; | ఉత్తర నూరార్పు ముడుపు చాపదిని.” 

అని పెక్కుభంగుల నబల నూరార్చి! చనుబేర నంత నజాతీశ( తుండు 

వారి ననుజుల నంచి యభ్యాంతరమున | కరిగి; నప్పుడు వోయె హరి [్రీడిం గూడి, 
పోయి యాతీనియింటం బుణ్యనీమమున | (*నాయతీ దర్శశయ్యను రచియించి 

నరవిని గంధప్రుహముల గ సేసి | పొకింగాన నాయుధంబులనెల్ల నునిచి 

యిందుండి యభవు నర్చింపు మోవనుచుం | బొందికం బల్కి_ భూభుజుండు సం ప్రీతి 

సావథానములతో (నే వారణముగ |! గావించు పూజల కోని యలరి 

యాయుధవాస్తుల నట నుండ. బవిచి | పోయెద సుఖనిద్ర పొందుమో రాత్రి” 

యని పల్కి శౌరి నిజానాసమునకు() | జనుచు చారుకుండను సారథిం దలంచి 

అర్జును (పతిజ్ఞగనార్చి కృన్షుడు డారుకునితో+ జెప్సుట 

రప్పించి వాని గారాముతో బలికి; | “ ఇప్పాధు (ప్రతిన యె ట్లీడేరనేర్చు ! 
థి ౧౧ 

దొరలు సామాన్యులే (దోణాదులందు ! | ధరం గూల్చవశమె యిందణ నొక్కనాంట | 
పన. 

% కోండలీకృతము ,లు ప్తపూరణము, 



(దోణపర్వము ; తృతీయాశ్యాసము x*5 

అట్లు సేయకయున్న సగ్నిలోం జడుట ! | ఎట్టు గా్న౫లనాడొ యిటమాంద6 (గడి! 

ధను రృస్త్ర చేతి పతాకలతోడ | మన తేరు గాని తెము శ నుజువక చేప్పు, 

ఆజి నేం బాంచజన్యం బొత్సినపుడు | ఆజాడ తెరు దెమ్ముది పీకు సన్న. 

నరు డితరుండుగాండు నాలోన సగము; | శరముపట్టని బాస చాలు నాశెల్తి. 

తమ్ము(డు నీవును ద్యారదేశమున | నిమ్ముల నిటునిల్వు. డిలుచొచ్చి నతు.” 

అనిన సూతుడు వల్కు_ : “నళ్టేల చేవ! | అని నిన్ను శోధింపం డర్జునుం డుండి ; 

కలుషింపనొల్లండు గాక ఏముంది | వలె నన్న6 (దిజగముల్ వానికి నెదుర! 

తెచ్చెద నేనును 'దేవాజ్ఞం దేరు; | వచ్చెద శంఖ రావము నీవు సేయ,” 

అని పల్కీ. దారుకుం డచ్చోట నిల్వం | గనకగహముచొచ్చి గరుడవాహానుండు 

జవ్వను లుచితోపచారముల్ సేయం | బవ్వళించియు వేగ వడి మేలుకాంచెం 

బాండవహీత మెన్ను పరిపాటి; నచట | గాండీవి కనుమూసి కలయిట్లుగాంచె ; 

కలలో నరునుండు కృష్ణునితోంగూడీ కి లానమున కేంగుట 
ణె a) ర్యా 

తనునిట వారివేరి, “ధవళాళ్వ, లెమ్ము | చనుదెమ్ము పోదము శంభుని. గాన, 

జతనంబుగా నింక శంభునివలన | నతీండు నున్నిచ్చిన యా పాశుపతము 

స్థానక ముష్టిసంధానంబు లెజుగ; | మానక యదిగాని వుడుపదు వాని” 

అని చెప్పి వలకేల నాతని గొనుచు | వినువీధి నతండేంగి వృష భాంకుపురము. 

జొచ్చి యావేల్పు కేజోమయగ్భహముం | జొచ్చి యిర్వురుం బోయి భూలికి నెటట 

యాగమగతి. గొనియాడి, నమ్మునుల | యాగవునము అతెజుంగాపహారు. డెటింగి ; 

“ నుత నరనారాయణుల. బూార్య మునుల | వితతపుణ్యుల మిమ్ము ఏక్షంపలలి?” ; 

భూవలయంబునం బుట్టి యిర్వురును | దేవకార్యము నిట్లు దీర్చుచున్నారు ; 

రయ మొప్పం గంటి మోరాక కు గతము ; | జయము మోాకబ్బు విచారంబు వలదు; 

ఉల్ల కొలంకులో నున్నవి వోయి |! విల్లు నయ్యమ్ములు వేగ తె” డనిన 

నందిరువురు. బోయి యా మడువునను | దందళూకాకృృతి. దలశక చూచి 

దివ్యా(స్త్రుమహిమగాం దెలిసియు వెజుచి | భవ్యమం(త్రంబుల (బస్తుతి చేసి 

యమ్మును విల్లునై యవి గానంబడిన | నెమ్మి. దెచ్చిరి ఫాలనేతు సన్నిధికి. 

అప్పుడు శిశు మోల నటమున్నెయున్న | యొప్పుల వటురూపుం డొక్కుండు లేచి 

యావిల్లు మోపెట్టి య్యస్ర్రృముల్ దోడిగి | వేవేగం దివియ, నవ్విధ మెల్ల నెజింగి 
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నరుడు వేదవ, నంగ నందీళు. డల! | శరమం(త భుతనికి జతనంబుచేసి 

'తానంత హరికి నాతియ సన్వూంచి | వానిత నవపుష్పమాలిక యిచ్చి 

యనిచిన, నచ్చాప పుచ్చోటంలెట్టి | ననిచినభ క్రి నన్నాథున కెజుంి 
యుడుప్ధి నిరువుసు నొయ్యన వచ్చి | ధరణి (వాలినయట్లు తగం గలలాంచి 

పులకిత దేవుడై బోరసం జెలిసి | వలంపునల దమకించి చాయం దలంచి 

కోవింప్క నతేనిం గన్షాన నహువుళ్లు; | రూపింప నపుడు తూర్పున నెజ్బను కె. 
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దనువులు హానువులు ధ్యజములు భుజము | లొనరం (దుంచువారించు నొగిం జించునొంచు. 

అంత. గాల్యురు నవ్వ హస్తులు వివ | పహోాంత కొడై పాొటుయువ రాజు (గీడి 

నిలువు దుళ్నాసన, నీకు. బోందగునె! | తలంపవె! తొొల్లింటి దారుణ [క్రియలు ; 

నాంటినారమె కామె నదుక నేమిటికి ? | పాటించి తెమ్ము సౌబలుః డెందుం బోయె ! 

(పాణ శాంతి గమొనక్ను పరిపాటి నకట | (దోణునిమాశేల దూజంబోయెదవు ) 

ఇటు మాయమృగమనవై. యెందుం బోయినను | వేటాడ కుండునే భీముండు నిన్ను (1) ” 

అని వాని పెడతల యమ్ములు నాటి | తనపూన్కి. తలంచి యెంతీయు. దత్తరమున 

చ్యారఖీక ర భర ద్యాజు చాపముక | బోరాని యొడ్డనంబున కగ్గలించి, 

దురము దోణావార్యుతో. గొంతనేపు | దొరంశొని యది పెద్ద (శోవీకయున్న. 

గటకటం బడుచోటం ౫ టథా రాతి; | * యిటుగాదు, (పొద్దుపోయెడు నీకు నిచట 

1. శరములు శలములు మలవు. (మా), 
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గురుని నిందా ఏలఘను గెంతి; | వర్క య్య్మాగహాయు మూాని సాబుద్ద్ధి నణోని 

ang WG ల అ లకీ ఆధి ల ఫీ / 3 ననుచరింపుము కొంత క్వ సం నోడు, | అనుష శాం బలి_న మానోనుపోదు.” 

టరును (ణు [దోణని కో ననుజాతులడె ్ఞముగరంబు చొచ్చుట 
ఖై వ దశా యొ 

అనినం (బ్రదశక్షీ ౫౦ బకనికి రథ, | చననిచ్లు గాండీఏీ శరముల (యుక్కి_ 

యా పార్థు డిట్టను: “నాజి నేనుఖుక | చేపg్టి వికుతునే శిష్యుని నన్ను! 

తూలక సశోడ న నగ ెయిరనింస | వేళ గూనిది (దోణ, విడు నాకు [దోవ ; 

సత్యమే స్ు సశ సామ కూటు 3 | నిత్యంబు గల కృప 'నేండేల మబుర! 

ఎన్నడు నెదిరి నచ్చే డక ఏకు మయ్య! | నశ్నేయ నిన్నేయ న్యాయమా మసికు!” 

అనిన నవ్వుచు (1 వోణిం వో డగా తగునె! | నిను జొరనిచ్చుట నృప కార్య హోని ; 

కొలిచిన వారికి. గహాడునే కృవలు ! | నిలిచి సోరుదుగాక నీకేది తోవ! 
గురుండని నన్ను డక్కు_ల? బో చ్ చొచ్చి | పరులం (దుంచిన నీకు. బ్య్వునె బాస! 

యనుచు (దోణుండు భీషణ్యాస్త్రుపర్ప మున | ననమాని నరుతే.ఏ వాజులం గప్పి 

గాండీవ శింజిని ఖండించి యాగ | నొండునారి బిగించి యు(సలౌ వరయ 

లయకాల కీలి కీలాలోల సితిఖ | చయముల గుదుసి నచ్చోం జికు,_పజచి 

చొచ్చినమాత్ర, స్ స్టన్ న గాజకీడముం | బొచ్చె నొకడు ఉల సుభట చేహముల. 

మకరి ముఖమున దొల్లి. గారు చొచ్చు | ఒప్పత్ మొగ్షగమిబ్టు పార్మండు చొచ్చె. 

తన పాగ్గ్యములు చూచి తసవోడం గూడి | చగుదె చు యోధులం జ్యక్రరక్షకుల 
నొనర యా ను గృవకాజనునిం | గనుయాని వారిరాకకు సంతకించి, 

(తెళ్టలాం గాతొ_ని చెపపెల “తాల | పెబ్లై సి నచో? టట బెదరక :డచి 

వెనుక నాబూష్యంతు వికువక తగల, | చంనుకొని కృతనర్న ముందట. దాక 

లగి శుతాయు వం గాంభోజపతియుం | దన పార్శంము:ల నెక్కం దగుసేవ అక్కు 

నక్కడీ శాముఖం బె యున్న సని | కాక -డికిని ముఖంబెడలని పగిది 

నన్ని ముఖంబు లె యయ ను నేం! సుతే ౨కు 1 వెన్సు 6 దాగి దే వేరాప్పనేసె 

ధ్వ్యజచర్శ సూతాశం భముం(స్త్రునతుి | రజములు నేయ నుుగత [దోణు-డలరి 

నరుని జెబ్బదిమూ.డు నారాచములను | సరసిజోవరు నన్ని సాయకంబులను 

నాటించి దిన్న బాణంబులు మం౭కియు | మోటినం (గీడి యేమియు కేంచికొనక 

యలుగు లేసిసయట్ల యతని వంచించి | తొలయగి యా కృతవర్శతోం దలపడినం 



ద్రోణపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము ౫౯ 

జేయ నేదియులేక నేనా ముఖమున | కాయ్యస్రుగురుండేంె హారి నిక్కి చరాడం 

ఇట గృతవర్శ యయ్యింద్రజ శోరిం |! బటు బాణములం గప్పం బదరక నరుడు 

విల్లు (దుంచెను ; (దుంప వివరింపరాని | యల్లీల నొండు వి ల్లతండు ధరించి 

మున్నిటికంయెను మోపుగా నేయ, | వెన్ను. డర్షునుబల్కె : “ ఏండుగ్రబలుండు ; 

మోమోడం బనిలేదు ; ముందజం గలండు; | నీమార్లణాగ్నులు నిగిడింపు.”” మనిన 

నవ్వుచు నిరువది నారసంబులను | వివ్వచ్చుం డాజోదు వివకుగా నేయ, 
నటంజొచ్చి కాంభోజుండగు (శుతాయువుని | బటుగతిం చాశిన పరిపాటి తెలిసి 

చయ్యన నర్దును చక్రరత్షకుల | నయ్యడం గృతవర్శ యమ్ముల నాలా. 

అట్టా వారును హాోర్టి క్యుమాంద | గట్టిపాఅమ్ముల 2౫Xతిగతి మోవం 

బజరలగింపు నప్పుడు పాంచాలవరుల | యురుతర కోదండ యుగము ఖండించి 

ముఖమున శితశిలీముఖమున నాట | సుఖమా్మత్ర వార లక్టునుం గూడ లేక 

యంది జిక్కిన (పవాహములును బోలె | నుజేకమునం గానకుండిరి తెరువు, 

అర్జునుడు [శుక్యాయుథ (వనుఖ యోధుల జంపుట 

అంత (శ్రుతొయుధుండను మహారాజు | కొంతేయుమో(ద నక్కాంభోజుం గడచి 
యరదంబు పలువీ సాయకయుగళమున | హరినాటి హారిపతాకాగంబు నాటి 

సవ్యసాచి. బదాజుశరముల నాట, | నవ్యయుండ్రై పార్టు డవ్వీరు తేరు 
సుభటవర్షంబుతోం జూర్హంబుసేయ | నభినవ గదగాని యతం డుర్వి(వాలి 

యాగద నటునై వ, నది పువ్పుమాల | బాగయ్య నురమయుమై. 'బార్థివ, వారికి, 

వరుణాత్స్శజు(డు వాడు; వానికగ్గ్నదయు | వరుణుని యాలి; యవ్యరుణు+ డట్లిచ్చి, 

66 యన్న, కుమార! యో యాయుధంబున్న | నిన్ను నించాదులు నేరరు గెలువ, 

కివడ నిరాయుధుమోంద (వేయకు దీని. | నెడపకచై చిలే నిది వానిం గాచి 
తిరిగి నిన్ను వధించు. జెలియుమో.” యనిన | వరుణ వాక్యము నాండు వాండును మజచె, 

విను వూలీకాక్ళృతి విడిచి యగ్గదయు | వెనుకకు నిజపూర్వ విధ మొప్పం గదలి 

పార్టునిచే మున్ను బావులు టెగిన | పార్థివ వాతని భస్మీకరించె. 

అతండిట్లు గూలిన నంతం గాంభోజ | పతి దాశం గవ్వడి పది నారసముల 

ననువ్లున నాటిన నా సుదన్నిణుండు | ననువున బాణారి నైదు బాణముల 

1. మహాధిక్యు. 9, గరగరి, లి. వడీ, (ననా) 

గిర్ 
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జవ మొప్ప సప్తుల శరస ప్తకమునం | గవిసి యిగ్గాండీవిం గాండ(త్రయమున 

గుచ్చి యార్చినం (గీడి కోవించి వాని | యుచ్చలతోో-దండ మొకకోల నటికి 

శాయంబుతో గుండెకాయ వేజొక్క ! సాయకంబున. (దుంప సమసె న య్యోధ, 

ఎచట నేపీరుం డీలు నం దజు(డు | నచ్చోట నతనిసై నము బారిసములు, 
ఇ గ్ 

అందటం (ద్రుంచియు నిచ్చలోం బీతి | బొందండాతండు దాయ పొడగానమికిని, 

అరీతిం గాంభోజుం డనిలోనం బడీన | మేరువు మూంిన మేఘంబులనంగ 

*నేనలార్య వసాతి శిబి శూరసేన | మానవనాథులు మఖీ |క్రీడిం బొదివి 

ముట్టడ చేసిన, మునుకొని యతే(డు | గట్టికోలల జడి కడముట్టం బెట్టి 

యాలు వేల రథంబు లందు రూపణం:పం | బాజిని నిలువక భాగ్నులై వారు. 

అట (శుతాయువు నయుతాయువు నన | బటు శౌర్య పీగులు పార్థినో త్రములు 

క్షకజు నుభయ పార గంబుల( దా(కి |! మ్మిక్రమంబున( దీ(వ విశిఖంబు వేసి, 

రందు. దోమురము (శుతాయువు వై చె; | నందు శూలము నయుతాయువువై చె; 

నవి రెండు నర్జును నదరంట దాశ | వివళుండై మన సెన వెసనార్య నొజగి 

హరి తెల్పం దెల్బ రూక్షూక్షుండై. తెలిసి | హరిసూతి వానిపై నై0(దా(స్ర్రుమేయ్య 

నది వివిధాయుభాయత రూపభార | లొదవ మంటలు మింట నొలుకుచు నిగిడి 

య శ్రమలీల మైన్యములతోయాడ | నా శ్రుతాయువు నయుతాయువుంలహాల్చె, 
అంత నయ్యిరువురి యాత్మసంభవులు | కౌంతేయ, నిలుమని కడిమిమైం దాశి 
యనినేసి నియుతొయువనలో దీర్హాయు | వనలం దండ్రులం గూడి యరిగిరి నృపులు, 
మతీయు నెన్వరుం (గీడి మార్కొన వెజిచి | చజచిపోం జూచిన, సర్పకేతనుండు 
(పొచ్య కళింగాంగపతుల. గై రాత | వాచ్యులం గరిఘటావంతులం జూచి, 

యర్జునుపై ( బడుండని పంపువెట్ట | ౫ర్టిల్తి నీలా(భగతి వారు గదిసీ 

శిలల * (వజములు వర్షించి ఘోరము | బలుతూపు లక్జునుపై జడివెట్ట, 
ననలా(స్త్రుమునం (గ్రీడి యయ్యంపగముల | నును ధూళి చేసి వెన్ను (డు మెచ్చ నపుడు 
గారుడ్యాన్రుము (ప్రయోగముసేయ నచట | ల్నేరెరి లెక్క_మాలిన బోయ లెల్టం 
నంతం బాజె దశారయవన మై న్యములు, | నెంతయు 'మొనవివ్వ నెదుేది (క్రీడి 
మడుంపం జొచ్చి కలంచు మాతంగలీల | జలధి చొచ్చి కొలంచు శ.లంబు ఖో 

1, సరమి, ఇ, జేనసాల్వ,. శ్రీ, వ్యజముల, (మూ) 
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వనము చొచ్చి కలంచు ననవహ్ని పగిది |! మనమూశ లకు జొచ్చి మర్షించునపుడు 
మిజ్జు( బల్లము నిండి మింటితో రాయ | నక్జాడె నెత్తు రయ్యాజిరంగమున, 
అంబస్టవిభుంు (శ్రుకాయువునపుడు | పంబినగతిం (గీడ్నిపై ( చేరు పిపి 

భా రాళ శరవృష్టి, ధనువు. గేతనము | శౌరిరథంబు నశ్యముల. గప్పుటయు 

శంబరాంతకుం దొల్లి శంభుండు వోలె | నంబకళిఖం గడి యతనిం డాం జూచి 

యందంద పైమైని నతి నిబిడముగ | సందడించు బలంబుం జ క్కాడ. దొడలగ. 

జగదేక రధికత జగతి నేర్చడంగం | దగులక నరుడిట్టు తజివిరాం జూచి 

నిట్టుూారిచి కలంగి నృప, నీకువూరుం | డొట్టిన తనపౌంజు నొక భంగి నిలివ్సీ 

సేనాముఖమునకు శీఘంబె వచ్చి | యా నెలవుననున్న యాచార్యుం బలికె; 

దుర్యోధనుండు (దోణుని దూఆనాడుట 

(6 కీడి రొ విడిచితీ కృత మేది యింక?! [బొడు గావలియుండం బనియేమి యిచట? 

బడే నోవకుండ సర్పము వావకుండ | నడపెదు కార్యంబు నా (ముచ్చు గురువ! 

పాతకంబున నిన్ను బాండనపత్ష | పాతి నమ్మితి. గోలుపడితి సై న్యముల. 

నీ వర మెటు వోయె? నిజమెందు. బోయె! ! నేవెంటట నమ్ముదు నెవ్వని నింక! 

వలెనన్న నీకును వైరులు (వేం! | మెలప నిట్టివియయ్యె మాతోడి పనులు ; 
నమ్మెగ బే ! మిమ్ము నా ముద్దుమజంది; | యిమైైన యపకీ ర్తి "శీల భీతిలవు | 

అతని కడ్డంబున్న యంగణు నిండ | సుతుని కయ్యమునకు (సుక్కుచున్నారు. 

"లేనియపూంతక త్తివిగాక నీను |! మానిసివే! యిట్టిమాటలు వలసె 

వీళశ్రాణములల ₹ చాకు నిలుప రం మ్మునిన | నాబేలం జూచి (దోణాచార్యండనియె ; 

“కూడ, చేముదుసలిం గూడీ రానోప; | నీడాక నకును నిలుపుము పొమ్ము. 

పగగలవాండవు ; భావ్యంబు నెట్ల; | "త%వు మాచే నంత. దీజనిపనులు, 

కవచధారణ వమనం గల దొకవిద్య |! యవనీశ, యిత్తు నీ కవసరంబగుట, 

అది కల్ల నెచ్చోట నర్టునాస్ర్రుములం | జెదరవు బెదరవు (శ్రీపతివైన, 
చతురాననుండు తొల్లి శంభునకిచ్చె ; ! నతం డంత దీని బృహస్పతి కిచ్చ; 

అగ్ని వైళ్యున కిచ్చె నాబ్బహాస్సతియు ; | నన్నీ వై శ్యుండు మజ హాత్తించె నాకు; 

i. గల్గియిచ్చిన, (మూ) 
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అది సాధనంబుగా నాళపము నరుని ; | కదలక నాకు నిక్కడం గావవలయు, 

పరయగి పాండవసేన పఅతెంచు నింక | నురలం [దొశ్కెడి మటి యొడ్జెల్ల నధిప ! 

ననున్న మటి సీకు నిచ్చిన వరము | రానేర్చు నరుం బాసి రాజున్న వాడు, 

ఇం(ద్రతనూజు ని క్రేను రా విడున | నించాదులును వారి శెదులె కయ్యమున | 

ఆ నరనారాయణాఖ్య యోూగంబు | మానదు రాజేంద్ర, నున మన్ని గానక. 

ఎన గెలుతు మనేక యత్న మ.లం | బట్టుచు బిట్టు నో బలుకకు నన్ను.” 

అని (దోణుం డప్పుడు నట దివ్యక వచ | మునరిన మంత (పయోగంబు వేసి 

దుర్యోధనున కది తొడిగి దీవింపం | దూర్య రావంబులతో మిన్ను దాంి 
గురునకు (మొక్కి యక్కురురాజు గదలి | పరువడి పోచుండె, బారు వెన్ దగిలి 

ఆ పాండురాజ పుత్రావళి సేన | యీ పాధుంజేంగిన యిక్కువ నడచి 

(దోణాది యూోధులతోం దలపడినం | (బాణ ఛీకరమయ్యె బవర మచ్చోట. 

నొగ నొగతోం దాశి నుగ్గెన రథము, | పగ పగతోలసహాడ భగ్న వా బంటు, 

తల తలతో దాశి తగ్గు నేనుంగు ! నలి సలిగా౭ బోరి నాళిల్లు హయము 

నిడివి గల్లుటం జేసి చెత్తురుకేరం | బడి పాణె నయ్యాజిం చార్థివ, వినుము. 

అడగాని వీనులస లా[పవాహామున | వడిసెల మెణుములు వై చుచు డొల్ల. 

ఎక్కాలి వెట్టిన ట్రిభతురంగముల | డొక్క లొక్కొెక్క చోటున దణఅచయ్యె. 

అట్ట జన్యమున సైన్యము లొక్క_.డొకని | గిట్టేయదల్చు చు గినుక మై నెక్కి. 

లయకాల కలి కీలలటబోని కోల | లయుత సహస్రసంఖ్యల నేసి యేసి, 

యతుల శూలములు మహాముసలములు | (పతిలేని గదలు నేర్పడ వెచివైచి 

శ క్రి పాతమ్ములం జక్రపాతముల | ముక్త ముద్గర పాతముల నొంచి నొంచి, 

పల్లవి తాళోక ఫలితవటాభ | సల్లలి తాక్ళతి చాలం బొందియును 

జావు నొప్పెణుంగక జయకాంక్ష,. బెనలగె, | ఆవేశ భీముసె నంగాధిపతియు 

సరభసమతి వివింశతియును దాంకి | శరభనమాన శ(న్ర్రములేసి రధిప ! 

(డాపదేయుల( చాం౭కెం దనర బా హ్టాకు(డు | బాప విద్యా(పాఢ జర్జరితీముగ, 

పంచేందియంబులు (పాకృతుం బోలె | వంచిరి శఠముల వాని నా నృపులు. 

దుత్మ్శాసనుండు "తేరదోలి శెనేయు | నిశ్శంకం 1దాకి తునియం జేయుటయును 

1. గోపించి, (మూ) 



(దోణపర (ము; తృతీయాశ్వాసము జ_క్రీ 

గుధరంబు వజుదంబోం గురియు మేఘుంబు | విధమున నతశంజేసె వీపాజు నతని, 

నకులుని సహాబేవు నానాస్త్రుతతుల | శకునిం గప్పిన వారు చలము శెట్టింప 
రవిచం[దు లంధకారపు గుమి విప్పు | తివుట విప్పిని వాని దిశలకు నొదుంగ, 

ఖండితారి శిఖండిం గడు నలంబుసుండు | నండాసనగాని యేయ నలిగి శిఖండి 

వాని శిఖండి రక్షోపీకునొంచు | వహాణి నాతని నొంచె వాలంపగోళ్ళ, 

ఎసెంధవుం గాచున్న శల్యుండు సమర | బంధురుం. డప్పటప్పటికి వచ్చుచును 

థధర్భనందనుం డాంశి ధర్భజు పూర్య కర్ణము దాశినగతి నాంచిపోవు. 

తక్కొ_టి యోధులు తమయిాడు వెదకి | యెక్కకుక్కటిం బోరి రీభంగిం గవిసి, 

అంతం బోవక పాండవావలి నరుని | నెంతయు. గాూడంబోయెకు తీమకమున 

నొంరత్తి యెక్కి_న, మనయోధులు కలంక | నె త్రిపాజల, (దోణు. డెదు రెక్కియార్చి 

శమనజు భీము ధృష్టద్యున్ను నొంపం | చెమలెం బాండవనేన తెలిసె నీసేన, 

ధృష్టద్యుమ్న దోణాచార్యుల యుద్దము 

అందు ధృష్టద్యుమ్ను 6 డాచార్యు రథము. | [గందుగాం. దబుము నుగపు సాహసమున 

గరముల నసి ఫలకములు వెలుంగ | గుకుబాణముల (దోచుకొని నొగలక్కి_ 

యరుణాశ్వముల నొంప్క నత. డొకభాంగిం. | బరల నాతనివాలు6 బలుకయు నలుకి 

పారువంబులవన్నె6 బరలస తదథము | వారువంబులం (ద్రుంచి వానిపై మజియుం 

జంపనోవిన నారసము (ప్రయోగింపం | ద్రుంచె సాత్యకి నడువుం దుమురుగా దాని. 

అట్టిపోటున బాణ మతం డెత్తి శ్వేతు | నెట్టన నిజరథనిహితుం చేసినను, 

అప్బినమాంసంబు హరియింప నలుగు | బెబ్బులిచందమై పృథివీ, గురుండు 

బలుపెల్ల నాత్యకిమై (ప్రయోగించు | తలయున నిగుడు నాతండు నోసరిలక 

సారథి కాజి హెచ్చరిక తాం జెప్పి | తోరపు ధృతి [దోణుతోం దలపడిన, 

గుహ జామదగ్ను కల ఘోరాజివోలె | మహితరణంబయ్యె మజీయు వారలకు, 

బాగైన జగ మెల్ల బాణమయంబు | గాగలదో యని కంవీంచె (బ్రహ్మ, 

బాత్రానిలంబులుం ట్రాణానిలములు | (తౌణదప్పం గలంచె దాయాడిభంగి, 

హారిముద్దుతేమ్ము డన్నంతకుం గలిగి ! హరిసూను శిష్య డన్న ంతకు. గలిగి 

వై నేయు. జేయ, నాచార్యు( డయ్యేట్లు | రాసీయ కూల్చు మార్లణవహ్నా 6 గాల్బు. 



డర ద్విపద భారతము 

అంత [దోణునివావ మతండు ఖండింప | సెంతీయు వెస [(దోణు. డితరధాపము శి 

న మ్మైయి సంధింప నదియు ఖండించి; | ఇమా డి, (దోణు విండ్రిలం జెక్కు. విజిగె 

మేలని (దోణుండు మెచ్చ న నేయు; | ఆలావు గొనియాడి రవురులు మింట. 

అంత నొండొకవింట నాెగ్నే యశర ము | కౌంతేయ హితునిపె . గలళజు. జేయ 

వైరులయార్సులు వదల సాత్యకియు | వారుణాస్ర్రుంబున వారించె డాని. 

ఆలోన గురునిది క్కొ_ఖల కౌరవులు | బాల సాత్యకిదిక్కు సక లపాండ వులు 

7 కొని యొక్కినం గల్పాంత్ జఎద | భ్రీకరసమర సంభృతమయ్యె రణము, 

అట. (గీడి రవివంక నరిసేనవంకం | జిట చిటం జూచుచు. జే వేగరమున, 

బజపైన తన లెరు పాజెడుపాటి | తెజిపిగా వ్యూహంబు (తైెంచుచుం జొరల 

విందానువిందు లర్జును జ న్భుతిః బొందుట 

వఏకునం బోనీక విందానువిందు | లేకరధన్థులై యే తెంచి యార్చి 

చీయ టిదిక్కు.లం జేర నేయుటయు | (నాంకటం గినియు సీంహమువోలెం (గీడి) 

విందుని ధనువు గోవిందుడు మెచ్చం | బిందికలానరించి భీతిగా మజ్యు 

ననువిందు నవల నమూ ర్భాయత్తు. చేయ | ధనువు వేటొక్కటి డాల్చీ విందుండు 

రథచిత్రగతుల మార్షణచిత్రగతులం ! బృథసూనుం జక్కులంబెట్టం జూచనను 

విందుని. జెనశ నాపందు నర్జునుండు | కందైన బాహుయుగ శ్రమునకు6 బావి 

తురగ కేతన సారథులతోడ వాని | శిరము. (దుంచినమా(్రం జెడక యయ్యసుర 
యను విందుతనువున హాత్తెవో యనం | దనమూర్ళృం చెలిసి యాతడు నిట్టసీల్లి 

యన్న యణగానక దుఃఖమాత్చలో (గ్గ ! యున్నతగద గొని యుర్నికి దాంటి 

వడిం (గీడిశరముల వాశడితాశునకు | జడియక పజ తెంచి శౌరినేసినను, 

అన్న దమ్ములమేల మనునట్లు వాని | నెన్నడు మొకకోల నెజీం (దెవ్వనేస్పి 

చిందంబు వట్టినం జెదరక వాని |! [కందైనబలములు గాండివఫమునిం 

చాంశ నింతియకాని తనువుతో నొకండుం | బోక క్రీడిశ రాగ్ని. బొడిపొడీ యయ్యు, 

ముజీ యు గవ్యడీ పూర్యమ ర్యాద రిప్తుల | నజుకుచు నవధిగా..ని నచ్చుచోట 

నాతని యలపు రథ్యంబుల యలపు | చేప్పి రిపులు సుస్థితినున ఇ యలవు 

1. దమ్ములు మేలు యనెడువాని. 2. యొలఫు,[మూ, 
గ 



(దోణపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము ఆ 

జయమని కొరవషైన్యంబు లార్చి | దయలేక యేకయత్న బున బెనల్క 3 
శ్వేతవావాు(డు వారిం జీరికిం గొనక | వీతెంబకరునిం జూచి (పయ మొప్ప. బలిళె; 

“అలుగులు పాతుకొన్న వి శరీరమున | నిలుపు మళజ్హులు పిష్పు నీ తురంగముల ; 
తాశనీ రిపు లేను ధనువు నున్నార | మూతశొని హయముల నూల్కొాల్చి తెమ్ము, 

పని తీముకంబున బంటు చేవుజిన | జనుల కాపను తేల సాధ్యమా?” ననిన 

హరి యట్ల కాకన యరదంబు డీగ్గి | హల యతజ్హుల వీడగ, నతినాహసమున 
ధరకుం (గ్రీడియు డిగ్గి ధనువు సారించి | యరకనేన శరముల నాలం జొచ్చినను, 
దేజీన యొకని ెజువీం బెక్క_ం[డు | దూటుచు నీదుయోధులు మహోో(గమునఈ 

బీడుగును వామును బెనంచినటగుచు | మ డువరాపుం గార్చిచ్చు మెదచినట్లగుచు వ అ రై న 
గరళము మృత్వువుం గడలినట్టగుచుం | గరమార్షి ముట్లడ గాం జుట్టుముట్ల 

3 ౧౧ వ ౬ డు ర 

హరుని (వేసిన ధీరు. డది లెక్కగొనక ! శరములు దీర్చిన చాపంబు |దిప్పి 

పానర నుతర బొమ్మపొ త్రిక లొలువ |! ననిచి కౌరవుల నాం డాలినయట్లు, 
లాలీ అజా a) 

నాకితో౭టం గృశాను నమబంగ (జెట్టి | యాకడ సురల నాం డాగినయట్టు, 

బాణబీరంబునం బరులబాణముల | శేణురేణువు లొనరించుచుం బర'ని 

రథశకలములు వారణశక లములు | (పథనంబులో వాజిభటశకలములుం 

దొడవుల యిసుము నెత్తురులవాంగులును ! నడుకొన నఖలనేనల నిల(రించె, 

అంత జిహ్హుని వివ్ణుం డల్లనం గదిసి ఏ | “ కాంతేయ యివె తురంగములును దేకు; 

నలుగులు వెతికితి ననువుచేసితిని; | జలముల (చావక చాల బస్సడవు ; 

అలసె చేంటి (ప్రయాస మది మెంతలేదు! | కలదొఫొ యుదక మిక్కి నెబ్టుగలుగు? 

అడరున నింత సేపై నడి బలు | ముడుతునే మెడ?” లన్న మురవై రిం జూచి 

కవ్వడీ : “ ముడువకు గలిగింతు జలము; | (తివు*చే మంకివి తృవనున్న. బమలు ! 

అవధాన మెన్న6టి ! కనువ్రుతెన్న (టికి! | నవభింగిం జూనుమో నన్నింత,”” యనుచు 

నుర్ని'పై నొలనుగా నొక దివ్యశరము సర్వజ్ఞ డాయాజి జరపుచు శేసి 

దానికి రతు.ణార్థము శస్తుళాల | గా నేయ నాశ్చ్పర్యకి లితుతై సురలు 

“ఏ యాజి గంటిమే యీావేర్చు !” లనుచు ! నాయర్లునుని నొనియాడీ3 (వ్రీతి. 

అట్టి వీభత్సు శాడ్రాద్భుతంబులకు | నెట్టనం బొగడిరి నీవారు నతని, ప్ టు 

అంతే నారాయణుం డణనవ్వుతోడ | నింతేవానికిం గదా నేవత్తు ననుచు 
ధో ‘ థి దనువులు నిమిరి రథ్యముల నచ్చటికి. | జననిచ్చి దప్పివో జలము? (దావంచి 



సీరార్చి యప్పుడన్నెలవుల మొలచు | పూరి దిన్సించి నేర్పున గొని తెచ్చి 
నిజయత్న హానికి సీనేన వగవ | గజపురీశ్ళర, యొయ్యంక్టైం చేరునకు, 
అత డిట్లు గట్టి రథారూఢుండై న | ధృతి నర్జునుండును న శేరికి బాణి 
యుదయా(ది రవియెక్క. నొది(గి చీకట్లు | కదలున ట్రరులు డగ్గజమికి నగుచుః 
జాతుక నిలుచువో సర్పాంకుం డివల | నాతడవునం (గ్రీడి నటం గూడవచ్చి 
కదనంబు నేయ. బొంకంటబైన చోటు | వెదకుచుం (బచ్చన్న వృ త్తివైం నడచె, 
ఇరువురు కృష్ణులు నిట్లు కేక | కరమార్భటముగ శంఖములు పూరించి 
“(వాలెదా (పొద్దు వలసీనం * తనుచుం | (దోలిరి సెంధవు (తోవైకె. రధము. 
అప్పుడు * సిగ్గుగదా ! యింక మనకు | నివ్చార్థు దాంకీ జమించెద వునుట ; 
భూవతునకు (బొద్దువోదు సైంధవుని | గావ నెక్కడివాండు! క దిసెం గార్యంబు ; 
వేడి రథంబిట్లు విడిచిన మనల | నా(డువారిని'వేసి యని బేర్చు వాండు. 
అప్పుడు లేని శ 'ర్యము మనకింక | నెప్పుడు 'రానేర్చు నిలను శుద్ధముగ ] 
ఓసరించియు వీని నొగంజూత.” మనుచు వాసిరి కొంద అప్పటికి నీ భటులు, 
కొందటు రాజులు * కురురాజు వినిన | నిందయాొ? నని క్రీడి నెట్టోర్సి -తాశి 
శవుండుచుట్టినం బోవు జీవరాసులకు | వివరింప సరియెరి విజయా(స్ర్రములను. 
కొంద ఆాహైంధవు కూటుగా నుండి | యందంద తల త్తి యర్హునుం జూచి, 
“వాడి చూపులం (గీడి వాంజెవో వచ్చె | లేండయ్య నొకడు నిల్సిష వాడు వీని, 
కుంభజభోజులు కూర్కిరో వినము ; | కాంభోజు శరములం (గాలెనో వినకు; 
వించానువిందులు వెండీయు న్భపతు | లెంద జీల్లిరా ! కాన మివేె వచ్చె. (గడి; 
మనమును మునుమైతిమా ! వీని. ” కనుచు | మనమున గలలంసచ్రో నూాధననరులు 
అలయక కొంత నవ్య్వటు వోయిపోయి | తీలలెత్తి కనిరి ఎప3ంధవు. దోటి నారి, 
కని పల్కి; “రక్కుటా! కోర్టుని గర్గ | తనయు శల్వుని సోమదత్తుని. గృవుని 
(డాణిని నమ్మి సెంథవుంున్న వాండు ; | (పాణి గానండుగడా | (పాణభ్యంబు, 
పీశేల వారి హర విధు లడ్డపడిన | వైరి సాధింసక వదలము మనము.” 

కివచథారణంబుంన దురోోధనుం డర్దునుం దలనడుట 

అని యిట్లు సకల్నసైన్యము విన నాడి | చనుజేర నడ్డమె సర్ప కేతనుండు కె" వధబలమున నహితుండికుండు | రోవీ తభేగి మాధ్యొ._నిన నిశ్శంక 6 



(దోణపర్వము తే తీ యాశాగసము కరి 

గవచబలంబునం గదియవచ్చుటయు | దివికేందసుతు. బల్కె దేవసునుయ : 

కళని. జూడుము బల్లి పాలలోంబడిన | కరణి నిరుకున: జిక్కె. నార్వగర్వ మున, 

మూలము మోబన్నములశెల్ల ఏడు; | శూలము భరత వంక ముకెల్ల ఫీడు, 

ఎక్కడి పవనజుం! డెక్కడి (పతిన ! | చక్కాడు సుతీకోక శాంతిగా ఫ్ని, 

పీడుగదాొ పెళ్టు విషముతో. గూడు! | వీడుగడా యిండ్లు వెదకి కాల్సించే ! 

పీడుగదా యాడె వెడం జూదంబు! | వీండుళదా (తో విపినా(గి మిమ్ము! 

అట్ట వాం డబ్బీన నక్కటా ! శిరము | గొట్టవు సీ కారూస్ను కూలనా! యిచట ! 

మసెంధవుం జంపుట శ్క్య మన; | సెంధవుం డాఖితిం జనినను జయము, 

అనిన వాసవి 'యట్ల యయ్యెడుం గాక | చననిమ్చు పనికై చక్క. రథంబు, 

వెనుక సతమురాక ఏండట్లు రాడు; | కనుగొంద మదియు నాక్కొ_కు_ కే. 'యనిన 
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కవుఈఠ ముగతి జన్న కాఠిన్యన లీ | చెములనిపతి వారి ధృతిం జూచి పలికె; 

“ ఒక్కింత నిల్యుండీ యోకృష్ణులార ! | చిక్కి_తీరిదె మిమ్ము. జెండాడువాండ, 9) 

అనిపల్కీ మనమూా౭క కాశ్చర్య మెసలో | జనపతి వారి నస్ర్రుహసోన ముంపః 

“౫ప్పసై కొని యిట్లు కణచునో !’ యనుచు 
| నప్పాసుం డతని పాయకపం క్రి నణకి 

పోడు? గారవుపని పోయె నన్నాటి | ధీయు క్రి నతీండు పృథధ్యీళు చేయం, 

నిడు జంగ తాలిపై ని య రాంబువ్రులు | పడీనట్టు మిడిసి యబ్బాణజాలములు 

అగ్ని రోముని ఛీపణాకృతి వోలె | నగ్ని కణంబుల యాస్బతి నిగిడి 

యవివచ్చి [కమ్నుణ నాత్శదేహమునం | దవులుచో, నెజీగి మాధవుంజూచి నరుండు ; 

“ జవచధారణమనం గల దొకవిద్య; | (ధువమతి నిజనికి (దోణుం డీ నోహం 

గో -తారికిని నాకు గురునకుం గాని | ధాత్రి నన్యల కిది తలపోయ లేదు. 

దమాయ నితండున్న నేమాయె! నతని | ముమణు వేషదుంకు మెన్తునే !” యనుచు 

నది (తుంచుమున్ను గో తారిచేం గన్న | (పడరంబు తెకుసచోంల ఒరికించి యవల 

“ఇం లోనువెడలి యేశేరకమున్న | తెగనేసె (కాణి మా త్వీనసాయకము, 

అాట్టుయ మణియును నమ్మహోశరము | బట్ట నూహించిన పార్టుండు మాని 

వింటిలావున యు క్రి వెరవున దీని ! ₹ంట చేసెద నవీ కృత ముష్టి నేసె, 

సీ సుతుండును గృష్షు నిశితాస్ర్రయుగళి | నా సవ్యసాచి బొణాష్టక యుగళ 

సెంధవధ్యజముల శరస ప్తయుగళి | పసెంధవు నాంకగా సంధిల్ల నాటి 
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యిండజా(స్త్రంబుల నెడనెడం దునిమె, | నిందజు డతనితే రల డొల్ల నేసి 

కరతీలసంధులు కాడ. గాండములు | వర ఫ్ క్రిం బజప న వ్వసుమతీపతియు 

నాదట మేనెల్ల నలుగులు నాటి | వేదనయంతటి విధము జనింప( 

“౫పటపు జోడిచ్చెం గలశసంభవుండు | రిపుడుగదా పిడారించె ని న్ననుచు 

(నొండొక మైవుజు వొసపగిం దాల్ప్స | భండనాధిపులు కవ్యడిం జుట్టుముట్టి ) 

యెదుట చేలికయుండ నెంతయు. బొంగి | పది మొగంబులం బర్వి పాష్ట కీయుటయు(, 

జెలల్ తేరు సవాస్ర శీరుండు వెలుప | మెలంగి యోధుండు నట్టిమెండు గ్రైకొనక 

కాలి కరాళ వాుంకారముల్ వోని | వాలీక తూపులవాన ముంచుటయు 

వీట తాటంబుతై వితీగడు రథము, | లోటి ఏీగణమువై యొరగు నేనుంగులు, 

నడరి *యోత(పోతమె (లెళ్ళు పహారులుం | బడుగు వేకయు. బోలం బడు కాలుబలము, 

లల శేలు 'కొలు మధ్యము నేరుపడక | యిలకు (వాలెడు ధారుణీశులు. గలిగి 

సమరోర్వి మాంసపచన *ప్మాత్రగర్భ | సమనేఖమై పార్ధుశరవహ్ని శీనుడికె. 

అటు వెచ్చమయ్యు సైన్యము దైన్యమేది | పటులీల గాండీవపాణి. బోనీక 

మదమున గిరిం (బాకు మత్తగజంబుయ | బొదివెడు భూరుహాంబులగుంపు వోలె 

బలుపున6 బెనల నప్పాండవు. డాత్మ | నలిననాభునిమాట నాటుటం జేసి 

పతినింతే€ జంపక (పతినరాదనుచు | నతనికి నడచుచో నా సేనలెల్ల 

విచ్చె; నప్పుడు రాజు విముఖత. బాలు | జచ్చెం బొమ్మని (మోసెం జదు లట్టు[ మోయ 

కర్తాదిరథికు లొక్కు-మ్సుడి నర్జునుం బొదువుట 

దునిసిన కవచ మద్దుర్యోధనునకు । నెనిమిది రూప్తులై యే తెంచె ననలో 

మెజుంగులు తళుకొత్తు మృగరాజు సిడము | వెజయలగయ్యములందు మేటి, దాణియును, 

ఉను రాజు సరివోలుచున్న వారణము | పడగతో నాహవ(పౌథిం గ రండు, 

నలి జిత్రవర్ష పు నమిలిపతాక | యలరు మహా[క్రోధి యతనిసూనుండును, 

వెలుంగున రవింబోలు వృషభ కేతనము | వెలయ ధనుర్వేద వేది కృపుండు, 

శ్రీలత్నీ శ్ర బొడవైన *నీత్రకేతనము | (గాల బాహాబలగర్వి శల్యుండు, 

చెలువైన నవరత్న సింధురధ్యజము | వలుంగాందు రణకళా వేది శలుండు, 

1. యోధ(వాత లె, 2. మాం|తే. శి. గురిసె. 4. శిరము. (మూ) 



(ద్రోణపర్యము ; తృతీయా శాాసము ౬” 

నుడుపిధి మాణిక్య యూపపుం బడగ | పొడవున రిపుహోరి భూరిశ్రవుండు, 

“రాజతమైన వరాహశేతనము | రాజిల్ల సమర ఖెరవుడు సైంధవుడు 
నిజనిజ నేనతో నృపునకు నొదవి | విజయుమై నాటోపవృ త్రి నెక్కినను 

ఆ పేర్వసైన్యంబు లట్టిట్లు పడ | దేవద త్తంబొ త్తి "దే వేంద్రసుతుండు 

అజవముంటకోలల నందజు. బొగివి | ఏజిచె శల్యునివిల్లు వెడండతూప్పునను, 

అంత నశ్వ్థ్రైామ యందజం: గడచి | కౌొంతేయు న్నుగమార్లణ పంచకమున+ 

గమలాశ్షు నాటు వేశ పు నారసముల | సిములాశ్యములం బది వేడీ బాణముల. 

బురహరుగతి భూతములు గొల్వనున్న | హరిశేతనము పదాఅమ్ములనేసె. 

అతనికి మిగిలి రాభాత జాడ స్త్ర | శతమున గాండీవివాపదండమును 

శరశతద్యయి. (గీడి జతనపు జోడు | శరలక్ష నరు తేరు సర్మిగుచ్చి యాగ్చ. 

ఆ యిరువుర శెక్కుడై కృపాచార్యు. | జడాయత శరవృష్టి నర్జు నాస్ర్రుములు 

నారాచకోటి నన్నరు కిరీటంబు | ఘారభల్ళంబుల గొడువులం బోదివె. 

పేరుండందికన్న వృషనేనుండలరి | డారుణ్యాస్త్రుముల నింద్రజు శింజినియును 

శచూలపాతీముల. గృమ్ముని క త్తృళంబు | వాలువాట్లను *నరు జాహుయుగ మును 

భూరి చక్రంబుల బోరన గదల | కౌరీివర్శంబు సీసకమును నొంచె, 
భూరి(శవుండు నప్పుడు రథరథ్య | సారథిరధికులు చాపంబులనక 

యోలి నిన్నియు గూడి యొక బాణనగముం |! బోల నొక్క_ట నేసె భుజసం(భమమున, 

శల్యు డార్వురశ స్ర్రచండిమకం కొ | నెల్ల తామూలెండు నెక్కు_డై నట్టు 

నలి నరనారాయణ ప్రశి మాన్ని | కలదు లేదనిపించెం గాండవర్ష మున, 

శల్యుండు నొండొకచాపంబు సమర | లౌల్య మేర్సడంబూని లావునలోదిసి 

'ఘోరమృత్యువు వేడి కోలల6 బోని | నారాచముల. (దుంచె నరు నరసఖుని, 

వీరుడు తొనయ్యు విజయుభయమున | ఏరివమూటునం దూతి వెస -సెంధవుండు 

మొగిళుల మాటున మొగి మేఘనాథుం | డొగి నేసిన శళ్లేసె హుంకృతి నరుని, 

తోడుగల్లిన యాస దుర్యోధనుండు | శ్రీడినేసె ననేక కృత్రిమాస్ర్రముల, 
సేనలు నష్పూడేసిరి కట్ట తెగిన | బూనివచ్చు (ప్రవావామును బోలె వాని, 

నిర్ణరులంత నా నిండు క్నోల్తలకు | నక్టునుం డగపడునని యెన్ను కొనిరి, 

1. రాజిత, 2. నకతమవద్రియుగములును, తె, చర్మంబు. (మూ) 
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ఏనును *ముతిసెడి యిందనందనున | కైన యాపదయని యధిపు చింతిలితీ, 

అప్పుడు దరహాస సూననాబ్బమున. | జిప్పిల్ణ( బార్జుం డవేవయో ధులకు. 

గుస్తుశబంటియొ గొడుగులు విండ్లు | నెత్తినపడగలు నిరుసులు వారులు 

నూతులు రధములు జోళ్ళాదిగా | శాతసాయక సవా(సములం గప్పుచును 
నెజుసి యెల్లెడ నూర్మినికరంబు తాయ | దటగని జలధిమధ్యము కొండవోలె, 
నురులసతోం జిక్కని నులివే,డినెర్తు | రకల వారలమేను లోలిం జించుచును 
దన బారి నిందజుం దగులుట దోప, | దన లెల్యి యితీరుల దై న్య మేర్పడం, 

దనువులు మజచి యిందజు వెనుదివియం | దనియ దివ్యా, స్ర్రసంత తిం బెచ్చు పెరిగి 
నీలువరించియు నైరి నిజద్భష్ట్ వీధి | 2నిలుచుట చింతించి చెతి సంతీసించి 
వానీపైం బజవీన వాండితూపులును | మాన వాధిప, నూజువూ[తము గలవు, 
విటీ7౫ శల్బు నివిల్లు వేడీనయట్టు ; | నుటుమయ్యె దుర్యోధనుని పోటుజోక ; 
జలజనాభుండు నిజశంఖ మొత్తుటయు | నలుగుల నరిక పే నఖిల్వససెనముల ; 
విముఖతే కడమగా విటీగియు యోధు | లమ రేం దసుతుచేసి రాజిలో.” ననిన 
వై చితి. గొనయాడి నై చిత ఏర్యుం : | “ డోచెల్ల ! సంజయ, యొస్పెల గార్యంబు ; 
విడువడు సుతుడు తౌ విజయ జయాశ ; | నడలౌద నక్క_టా! వాని చే మందు! 
ఈవు చెప్పిన యట్లు యిది నాయుజేక్ష ; | యేవెంట దైవాజ్ఞ నేమనవచ్చు ! 
అనుజున కాసరా యరుడేంచు ధరి 3 | తనయుడు దొరలు సెంతటం. జొచ్చి **” రనిన 
నఘుండాతనిక్రి నిట్లని చెప్పం దొడలొ | నని ముని జన మేజయశ్షీ తిపతికిం 

జెప్పివగతిం జెబ్బ్పం జెలల యమి్మాంద | నెప్పాట గథ చెల్లె నెతిగింప్పు మనిన 
భానుకూలాంభోధి పావన చంద! | ఛానుకోటి నిజపభా ఛాసమాన ! 
కరుణా కటాశు వీక్షణ! దయాలోల! | సుర రాజనుత ! మహోసుర రాజవర్య |! 
ఇది సదాశివభ క్ర హీతేగుణాస క్త | సదయస్వరూప కాశ్యపగో త్రదీప 
(క్రుతిపాత వల్లభ సూరి సత్పున్త నుతీమద్వి ధేయ తిమ్మయ నామభేయ 
విరచిత (దోణాఖ్య పీపుల పర్వమున | నరుదుమోఅంగ దృతీయాశ్యాస మయ్యె. 

1. మదినిడి, 9, నిలువ్రము, (మూ) 



(శ్రీవై వ్షవాథార ! స్టరక్ఫుపాపూర ! | 1పాపితమునినీను ! పరమాత్వ! భామ! 
౮ వాతి న ప క్ష న సాహసీ! చిత U నంబుధింగట్టి పతిదెత్యుగాట్టి | సీతం దెచ్చిన సావానీ! చి చనింప్పు 

లో అక్క_థకుండు శౌనకాది సన్నునుల | కక్కథాసూూత మిట్లని ఇప్పందచొడలా : 
లి 

ధ్ర & ధాం a! ధన ద య ల ధర్మరాజు | దోణునితో యుద్ధ మొనర్చి యాోశీపో 

జాలీ పలికె సంజయు. ; * డిటం వాండ వాగజుని | బలము (దోణునిమోంవం ఆ తెరల వగదలి 
చె ంబడల గడల నిల్వ్యగయబోవు దిగిచి | వేబోవు నశయ రుపింనం బోవు దిగిచి(?) 
యాయన్యు గాదని యంత దూర్యములు |! (మోయ నీవాదులు మొగిలహాడి నిగిడీ 

బోరన నెక్కిన భూపాల! యపును | ఘోారరణంబయ్యె గురుపాండవుబకు, 
తగ నందు సహవాబేవుం దాంశి దుర్ముఖుండు | నిగిడి పోరాడీయు నిలువకే వాచా, 
నకులుని గర్జ్భుండు నవభొంగిం చాతి | యొక ముతూర్భము నిల్ల్వి యుల నవ్యనుక, 

కలీ ఘు చూపాునిరూడఢ్స శినిపెతుం దాశి | “వ్యా ఘుదత్యుడు గూ (వయ్య లై ధరణీ, 
దొరకాని బకవైరితో నలంబునుడు | దురమొనరించి యోధులు నవం "బాజా, 
శరత క్రై మాగధ సవా బేవుం దాశే | నిరన తుండ ను రాజు ని్చేషుం న్యు. 

చను బెంచి చనుదెంచి శల్యుండు ధర్మ | తనయుతోం. వోరాడ్ కళ జీంపత్పుండ్తె, 

ఒకవాా టబు శలు యడం శల్యునియట్లు నచ్చి | యకచుణ చెప చేయిల మాంసం చాతి 

మరల వారల ధనుర్భథ్య నిర్ము క్ర | నరముఖ ఘూరాన్ని శలభ మై కారెం 

అంతే ధర్శజుం దాశీి యాఇార్యు. డెతనిల | బంతంబు ఫో ముట్ట మేమి మెం "'బెనలో 

గురునివక్షము దూజం గుతలత్ మోట | నిరువడి చాొణంబుతేసె నెన్టపుండుం 

శగపంచవింశతి బాల నొప్పెసంగ | గురుంపను నేసె నక్కువలయెన 

వసి వెండియు నన్న కేకు వల్విజిచి | యోసరింపక క 

“అప్పుడు తీగులునో! యటుగాక తెగునా! | తప్ప దీనం? డని శీత్రిఎంయె నీబలము, 

మిసివింంతుండునుగాక మేదినీపతీయు | వెస వేజె విలుదాల్చి విమ్రైనోవృష్టి 
 అనారలాలలలటాలుతానానాన  ఉనిఖానాన కాలా గోాత' 

1. పావన, 2. గణలి. తి. సేగ, ఓ న్య, న, తగజేల, 6. స్రీ 

లే 



డ్రి ద్విపద భారతము 

విప్పీనం నోవపించి విభునిపై (దోణు: | డప్పుడు (బహ్మోన్ర మరియభోసి యేసె. 

నతడును నలిగి [బహ స్ర్రంబులేయ | హతముల్రై యవి (వ్రాలె నన్యోన్యహతుల. 

గదవై చె నప్పు డక్కాంతేయు (దోణుం); | | డది తునియల వేసె నత డు(గశ క్రి. 

గురుం డంతంబోక యక్కు_నలయేశ్యరుని | హరుల సూతునిం|దుంచి యట విల్లుదునుమ 

భయమంది నృపుడూర్థ (బావా డై నిలువ | అయము(బొండింపం జాలక ఎసెన్య పతియు 

నాతనిచుట్టు సైన్యము దైన్యపజుపం | జాతురి నతండెక్క. సహ దేవురథము. 

అలంబుసుండంు భుటోత్క చునితో యుద్దము సేయుట 

అడది యాడెసచూూాచి హోెడ్ింబుం డంతం | వొడింబడ గురు. "జేఠతో (మంగంబోవ. 

బోరుబోకని యలంబునుం జాగ్సి యతని | విశ దాశినం జూడ వెజంగ య్యే రణము, 

కనలి యిర్ఫురునై చు గదలు శక్తులును | దునియలె చెదరి యోధుల వచ్చితాణె. 

శరతరంగోత్తుంగ సంభఘర్థణముల | నరుణబింబము దాంకె నయ్యెక్కుధూలి. 

'జేసరుం గాల్వల వీతి “భర యుగము |! లాగ్రైనగంట్లం గీలాలముబ్ దొరుగ 

06 50 466 904 sav | vee 2 °69 తం 669 

అందు నలంబుసుం డందంద పాండు | నందన సుతు చేసె నలింబేరు విజుగ. 

అసింగొని మింటి కా యసుర దాటుటయు | వెసభుటోత్క_ చు€ డంత వెంటనే దాంయె. 

అసురు లచ్చట మొత్తులాడి భూస్టలికి | వెసడిగ్గి గదలతో వెండియు నెగసి 

వారివాహాంబులు వాయువశ మున | బోరెకుగతి. బోరి *ఫాలివోకవచ్చి 

యొక్క_(డొక్కు నిం బట్ట యురుస క్త మహిమ | నొక్కట నెసలణయుచు నుర్విప్పె (వాలి 

మల్లయుద్ధము చేయ మతి యలంబుసుని |" (బెళ్ళవై చి యురంబు ధృతి నెక్కి_వా(డు 

మొగము మూం౭నేతుల మోంకాళ్ళం బొడువం | బొగడి రప్పుడు పొండుపుత్తులప్పుత్తు, 

ఆ సమయంబున నాచార్యు. డంత | భాసురంబుగం గోప భరితుండై తాక 

గినిసి సాత్యకి యడ్డగించువో నతవిం | * దన వేరుగా (దుంచు తే, 

un ధల ఇ భి 6 శి «4 శిర ౨ | oe ఛి శి ఠి 

an 00 ఆ(౫గ|గహాంబు | మరలించుగతి వాని మరలించి యతండు 

నా 

1. థారయుగళ, 2. వోవకం (మూ) 

స ఈ పట్టున తాటాకు కుడిసెపు సగముముక్క్య- "లేమ. 



(దోణపర్వము ; చతుర్థాశ్వాసము ౭్ర్రి 

ఇతని కీతంజి యూర్చుు ; నితనికి నితయజి | ... 6 ఛీ ఇ 

& 4 4 శి ఛి భి త 9 టీ ఉత ఇ oe | ve. శా 9 ఈ ణఅుండును 

వాతబాణవములు వీంజలబంటి దిగను | ఆతని నాటింప నతండేర్పువట్లి 

జిత oe 9 89౪ 4 4 8 6 తీ ౪ | థి ఫి ౪ ఫీ ౪ 

శాంతేయులకు నవగాహింపలేక | ... . . 

రాదముదా విద్ద రణ గర్భమహిమ | రుదుండ్రై పెనణి పార్టుడు మ ... 
- యి 0 థి 

«a అ 9 4 శీ త ౪ అ ఈ ఇ oe ho ౨ థి తే ఇ భ్ర » ళ 

లు లందు | పంచవింశ తిసంఖ్య పడిరి కేకయులు. 

తొవకి సప్తతి సంఖ తూలిక మాతు | లవసిశ మణి .. 

౪ ఈ 5 9 4 క్ ఛి 1 “4G ౪ soe bh vee 

ఛాలి 

ధ కరాజు సాత్యకినద్టనునక. దృ డృడం బొమ్మని నాంర్భంచుట 

004 00 తె నేయుం | గనుంగోని తీవుకంబు గానరా. బలికి 

చెన్ను. మోజులో హరి శంఖరావంబు (?) ! క్రన్నన వినరా . అ ఇ ఉట 6 

ఫ్ 4 44 శప 9 9 ఏ ఇ ee | vee 44 ఇ nw a త 6 4 

య. డ్డి కంటికి. బోయి | పడండుగదడా వైరి భటుల కొక్కండును ! 

వాజెండు. జిత్తంబు వడంకెడు నొడలు | తో .. 

 . త థి ఇ * ౪ ఇ #9 4 ౪ ove +» త % ౪ ? 4 

*. ఎదు శిష్యుండ ననుకొందు | పోరామి గావవె పోయి నీగుకుని. 

అతనిం గాచుట నన్ను హరి భీమ ... |! ... క. 

| 4 తం . 500 

కుండు |! పొడువనం బోరుదు రొంటిం బోయె నాతీమ్ము( 

డొడుపమే మిగుల అంతొదనె నచ్చోట. . ఉం 

౪3 02 2 | ఆతండిటి (పతి యాడుకొన్నా (ను. 4 
లు ౬ 

అని పెళ్ళూుభంగుల నతండు (ప్రాన్టింప | శిని పొటత్రుం డంజలిచేసి ... 

గ | త 4 + 1 భి * ses | soe 9 «0 శశ ౪ 

+. 6 0 దనియు | నిలిపి పోయెం గిరీటి నినుగావ నన్ను. 

ళీ జ ఇ 



3 రో దింపదభారతము 
pe 

రాజరక్షుయు సింధుగాజ శిక్షయును | ఆజి జీ. డొకటని హరి విన నాడే, 

పొమ్మన్న బోయెదం బోలేకకాదు | చిమ్మెద రిపునేనం జీ కాకు పడ, 

ఇచ్చోట సీర్ధొక్ష యిమ్ము దశై నం! జచ్చియు వృథగాదే సెంధవుండచట ! ' 2) 

అనిన ధర్శతనూజుం డ శనితో మటీయు ; | * ననుగావ యోధులున్నా శెంద జాన; 

(ద్రుపదుండు ద్రువదవుత్తుండు విరొటాది | న సృవులు సామాన్యులే ! నిన్ బోలటువారు, 

హారిసూతి గలిగిన సందజు!6 గలరు | చొరుమువ్యూహము వాయుసుతుండుతలో. సున ను 

ఇరువురుం బోకున్న నేనమ్మ నతీనిం | బరమార్థ. ” వానుటయు భయమంది యణీంకు; 

క ది చే వితంచేల + యిచటికి వలయు; ! గాన నిర్వురుం బోవం గడు దూణటు క్రీడి. 

ఎంతటిపనియిది ! యేల చి తిల్ల! | నంతకు నన్నంచి యటు చూడు. ” మనిన 

నాతని కాగ్య శౌర్యములకా నృపతి | కాతుకితాత్సుండై కడుం ( బయత్న మున 

సారథి కశనంబు జవనాశ్వములకు | నీరును ఖాణంబు నియతింబెట్టించి 

యాప్రు మది రామదాసు దలంచి | దీవింప (మొక్కి. యాధీరుండు గదలి 

పులి లేడిగమిం జూచుహోల్క సివేనం | గలయంజూచుచు6 దూర్యకలక లం బెసలో 

వలుదముత్వంబుల వడి *వజ సూచి | నెంకొన్నగలతి నొడ్డు నెలవునం జొచ్చి, 

చుక్కల బారులం జొర బాటు తోత | చుక్క పూంపునం జొరం జూచి ధర్మజుండు 

అతనికి సేన సహాయ్యమె పనుప | నత డందు. గూడక యరిసే నయొచ్చి 

శీరములు (వక గాలుచేసి ంజొడ్కి |! యురముల (వయ్యల నూరుఖండముల 

గుత్తుక తునకల ఘోరాజి జముని | కుత్తుక కడి సేయం గో ల్హ్లల పడక 

పస రాతి పాటునం బక్షులువోలె | వెస నీబలంబులు వీ జొచ్చినను 

“ స్పడకుం డోడకుం డోసేనలార ! | చూడుడు నిన్నని చొరవచ్చి గురుయ 

శ నేయుం దాశి దోషము మించ నంప | సోనముంప నతీండు (సుక్కుక పలికి; 

సాత్యకి ముగ్గరంబుం (బవేశించుట 

“ యమసూతి పనుపున నాజి నే జొచ్చి | యమ రేందసుతు. గాన నరుగుచున్నా (డ; 

నున్న వారెణుంగగ యోధుల మిమ్ము | నెన్నవచ్చునె నాకు నేలికపనుపు. 

పోనిమ్ము నీకిది పురుషార్థ వేళ | నేనొంటిం జొచ్చిన నింత నేమయ్యె ?” 

1. మదాద్యుల, 2. వజినూతి. (మూ) 



(దోణపర్వము ; చతుర్టాశ్వాసము ౭౫ 

అనిన (దోణుండు వలు. “నార ! వాసవీయు. | జనియె నీయట్టు తచ్చన మాటలాడీ. 

పోరాడి గురుం దోచిపోయెటే! ” యనిన | చారు కానుజులైన దనసూతుం బలిశె : 
“పోరాదు రణ సీమ భుజుం డీద్విజుండు ; | వారణ హయభట (వాతంబు మెండు ; 

తప్ప దొలంగి చొ త్తము; రాచపనులు | తప్పు వీశనితోడం దడవైన మనకు, 

ఇదె బాహ్లీకుని సేన యిడె కన్టునేన, | అటి 2దాక్షి ణాత్య సైన్యము చక్క-యజూడు. 
ఇంచిన శరళ క్షి నింకొక్క వంక | చించుక చొత్తము చిమ్మనీ రథము, ” 
అనిన వాం డట్లకా కని యంగసేన | మును మున్న చొచ్చుచో ముందణనార్చి 
కృతీవర్శ మూంట నాల్లింట చేడింట | నతని సూతు రథంబు హయముల నొంప, 
నూట వశము చోటు నూట సాత్యకిని | గాటంపుం గోలలం గప్పె నజ్హోదు. 

కప్పిన శె నేయు కార్ముకభంగ | మప్పూరుషుండు చేసి యార్చె; నట్లార్య . 
శక్షింకైకొని వాని సారథిం జంపి | ము క్రి వదాన్యు తమ్ముడు నొండు విల్లు 

థరియింప్క భోజు. డాతని దిక్కుచొరక' | యరదంబునడుపు కార్యము వాడు నగుచు. 
బవనజు ముఖమైన పార్థు వాహినికి | నవఘుళించిన, [దోణు. డాకథ లెజిలి 
రాజాసు నొక్కసారథిం దెచ్చియిచ్చి | భోజు సేనాముఖంబునకు. జాలించి, 

నిలు వోకు నిలుమని నిలిపి .ైనేయుం | జల మొప్ప దాశి భీపణరూఢింబెనలౌ. 
అట గృృతవర్నుని నసదుగాం దలంచి | పటుగతిం బాండవభటు లార్చి యెక్కి. 
నెనుక ముందణంబర్వి విశిఖావశివ్ష. | తనుని గా నేయు నాతండు నుగభంగి 
(దుపదు నై దింట మాత్సు నని బచేనింట | (దుపడాత్త దాత పుత్రుల బది పదిట 

నవనవకముల సేనాని శిఖండి | నవతి గేకయులను నాటించి యార్చి 
చెల్లాక చెదరుగా సేనల నెల్ల | భల్లాది శరపరంపర బిట్టుపణవి 
మొనకు మూలము పండు మూక్టుండటనుచు | ననిలజువై చె మూర్చాయత్తులాల, 
అతండంత నమ్మూూర్భు యల్లనం చెలిసి | గత కృపం గెంజాయ కన్ను లతోడ 
శఈూలంబులై దు భోజుని మోాందవైవ ! వాలము టై దేసి వాం డవి (దుంచి 

సూ తాళ్ళ తనువులు జొొత్తిల్లనేయ | నాతండు నతని విల్లసిం (దెవ్వనేసె. 
వైచి వెండియు విల్లు వాండు ధరింప ! నాచందమున చేసె నదియును (దెవ్వ, 

ఈ చందమున భోజుంేయ బకారి | చూచి నేనలను భోజుని గప్ప నతండు 
సెల్లు నెత్తురు చిమ్మం బెద్దకోపమున । విల్లు విప్పుగ బోయి వేసె వాయుజని, 

కేం ఖీలం 2, దీ, ణాఖ్యు, శ్రి, వాకిటి బోదు, దీం కృత, (మూ) 
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(ద్రోణపర్వము; చతుర్థాశ్వాసము లేడ 

గదతివ్పీ భోజువక్షము దాకనెచి | యదలింప మూార్చితు(డై (వాల నతీండు. 

(వాలిన నదియ ఇావని నిర్ణ యించి | యాలోన నతనిసై నము నొండువెంట 

ఏటతాటంబుగా విళిఖంబులేసి | నాటిపోవయ, భోజనవాథుంయ తెలిసి 

(కీకంట నతని వీక్షించుచు మరలి | భీకరగతిం చాళె భీమాదిభటుల.” 

అన విని వెజంగంది యాంబికేయుండు : | “రినివరు. డక్కటా ! చిక్కకచొచ్చెం 

బతి తన్ను ననిచిన భక్తి ; నాతనికి | నతిమానువంఖై న యాలావు వచ్చె; 

మతీ యిందుంగలిగిశే మరలించు యోధు ? | అెజిగింపు సంజయా ! మేవిందు.”” ననిన 

ఆ సంజయుడు చెప్పె నధిపతి కిట్లు ; | * వాసుబేవానుజు వరశ క్రి వినుము 

ఒకవంక నీపుత్తు లాదుంగులు వాజ, | నొకవంకం గృతవర్శ యులికి యే తేర, 

నొకవంక సాత్యకి యొడ్డు 'వేదూజ, | నకలంకచిత్తుడై యటం జాపగురుండు 

పాండవళిష్యునిపజ్ఞ జాల బోయి | (భండన పాండిత్య పటిమ యేపారం 

బూనిన కినుకతో బొమముడి వై చి) | నేయ, నిలుమని సంధించి పిలిచి 

తూపవులం గవ్పీనం దోం దొటటుపడక్క | చాపాంతేరము పూని సాత్యకి కడివిం 

వేడి నారసమున వెచ్చని నెత్తు | రోడిగిల్లగ (ద్రోణు నోడక యేసి 
పడగయు గొడుగును భంజింబ, గురుడు | వీడుగుల ముగిలు రొప్పినయట్లు రొొప్పీ 

(చతురు(డై సూతు నూర్చానుగ్నుం జేసి |! యతని నెత్తుటనోలలాడ నేయుటయు; 

బటుబాణముల బట్టువడక సాత్యకియుం | (నటుకున సారథిత్యము తాన పూని 

ఫారిగొని యంబకంబుల. (బయోగించి | గురుసుతో గురుసూతు కుత్తుక దునిమి 

(యతిరయంబున వాయు వచలంబుం (దోయు) | గతి వానిరథము వెన్క_కుం బడ నేయ 

గురుండు నాతనిసూతుం గూల్చంగ నుండె | వారులు లేరు హరింప నది తప్పెలాని. 

అట్టు సారథిలేని యరదంబు మల | *బట్టుగొల్పల లేమి భగ్నుంైై. గురుడు 

ఈకొలంది గెల్టురా దిశ నని యదియ | పోకంగాం బోవు నప్పుడు మొన లెల్ల. 

గన్నది కన్నవంకల విచ్చి; వివ్య ! మున్నిటికడ కేంగి మొదలి సేనాని 

భీమాది భటులతోం బెనంగుచు నుండె. | ఆమేటిదెసకుబ్బి యట సాత్యకియును 

(ద్రోణాస్త్రుములం జాలం దొూలీన సూతుం | (చాణశీతికిం బావీ పలికే నిళ్షాలమి ; 

“భీమార్జునుల లావు పిబుందముందటను | నోమిత్రు గలుగంగా నొదుణల మెవ్వరికి, 

1. భట్టు గొల్వుల. (మూ). 



౭ళా ద్యిపద భారతీ ము 

నేడు పార్థులమోాంది నెమ్మి నా నేర్పు | వొాయీమిం (బక టిం చు వాండ. గయ్యమున, 

నాలేరు నడశక నడఫుమిా నేయ; | నూక, మూశేము నిన్ను ఛచూర మధ్యమున. 

బీభత్స్పుశరములం బీనుంగు కెట్ట | లేభంగిం దణచయ్యె నినా. ముదట, 

అగి సీకు "దెరువు రథ్యంబులం (దోలు | పొదపాన. మినుటు సుప్పాంగి సూశుండు 

కక బక్కగా సీకాశ కేం చేరు గడప | సెష్కడి నాయడు! మున్నె ౪9౫ సగం, 

నను జూడు మట్లయ్యు నా విమాసంబు | భుసవీథిం దచ్చిన్నతిం దేయు దెన్తు, 

అదె గాండివము (మోత; యది శంఖగ్షవను ; | సద కిరీటము శాంగు అసలిదూరమున. 

దండనాథాంబుధి డాంటిన పీకు | నెండియు నము శస ప ఇక, 

సురలు రెండవయిందనుతుడు వీయనుదుం | బగగభంతురు నింగి బవాుభింగి నిన్ను.” 

సుదర్శనుం డనురాజు సాత్యకితోం దలవతీ వముటీయుట 

అనిన గాతుకమె త్తి యనివార్య వృత్తిం | జను భిసివరు సునగ్భునుం డనురాజు 
తాశి పోరాడు వో ధనువుతో వాని | (వేశసుం గుమ్ముక సివనింది యతంకు 
శాత్రవ దుర్నిరీశ్ష (ప్రతాపమున | *మితుండి ూ+యవో మయి మయి బోనం, 
౧ రాత్ బర్బర ఘన “శకమ్లేద్భ | పారద యనవనొన బలములు తొంగి 
యార్వులు చేసిన నశంయ నారనము | నే్పడ సంఫంది యీయు నందును 

గుదివడీ రథ వాజి కుంజరంబులను | మున నీర్పషగ మొగ, ముసగ్తమొ పడిరి, 

అంత సిగ్గు దలంచి యశిపు సౌబలుంకు | సంతో ను జ్ఞా ననాది పర్గ్లంబు( 

“ బోవకు _శె నేయ! పోవకు” మనుచు | గావంబు (కోస ఘూ తము దూ! జీర 
నగుచు సారభికి సాత్యకి యిట్టుబనియ : |“ వలయ బే కుణు ; ధార్త రాన్ట్రుండు 

వేడి చూపక వోడు వెంయం వప్రంటడగా | వా డల్పబలముణలన చ్చిన వాల | 
ఒయ్యర్నబోవను ఏని నొక దెబ్బనొనక) | చయ్యనల బోరాను సమితి ముమ్మరము, ”' 
నా మందగతి వాయు నడవీంచుచుండ, | వామిపెట్టిన నేణు వచ్చిన యీ 
"మొనలు రాజులు. జుట్టుముట్ట గె నేయు | ఉనుపమ శర్వసహాోయుండై నిలిచి 
నరుకృపం గన్న బాణ (తౌణ పిడి | సగం, దేరులుం టీఏ ని హారములు 
దంతులుం గాల్యురు. దమచావు ినోవుం | జింతింప క గొపుని శక సెక్కియును 
నటనను 

1. మెతుండై మాయ'నేమైం బోవంబోవ, 2, శంఖ. శై. నోపు, (మూ), 



(ద్రోణపర్యము ; చతుర్ధాశా (సము వా 

"బాటొండె పగులాండె భ సృృమౌాటాండె | దూూటాండె దూలొంజ దుమురగుటొంజడే 

వడశొండేె వదరొండే (వాలుట యొండే | దడ*యొండె వెడంగాండె దమయందుం గలిగి 

జయము మోమెటులోక చయ్యన పి | బయ ఏ లెత్తి యుంటిని భయమింత లేక 

కనున యెబ్జనై కొవిసి రారాజు | శిని రాజు నలుగుల సిలుగుల. బెట్టె 

గొడుగు విల్లును జోడు (గుచ్చి పోనేయ, | నడుగు దిరుగక వాడు నన్ని యుందాల్చి()) 

ఫాలపట్టము బీట వాటి వాలమ్ము | గీలింప శకుని యాక్షి తిపసోదరులు 

ఎడచొచ్చి పోరి యనేక మాన్షములం | గడపట వానికిం గాలేక పాటీ; 

రట్టు నిలువక పాణి నధిపుండు పాణ | నెట్టన కాశతో నేపాళశతులు 

తుటములు గట్టి దుందుభిశంఖపటహా | రటనో(గులగుచు నా రథికుం చాశినను 

ద్వ్యిరదంబు లిన్నూ బు తేరులునూటు | హరులు మున్నూ జు భాచాఘముల్ వేలు 

మడియునంత రణంబు మాధవానుజు(డు | కడిమి వాటించి యా ఘట్టంబు గడచి 

డుస్పివోం జూడం గడున్ విచారమునం | ... 

దుశ్శాననుండు సాత్యకితో యుద్ధ మొనర్చి పాణీపోవుట 

00 ee vos 6009 0 | గచ్చెకు యువరాజు కాలు (దవ్వు-చును 

అన్న తోడనిపిన యనుచరుల్ లక్ష | తన్ను సేవింప సాత్యకి దాశీ యవుడు 

ఉరుతర శైెలంబు నొడిసెల జాతి | కరణి భుజూశ క్రికడిమి నై వంగ 

భటులు వీడుగులువోని బాణంబులేయం | జిట చిటం గోపించి శినివంశక ర్త 

భల్లాగ్రమునం గొండ బరిటబెవ్యనేయ | నెల్లో మికుంగును లెగయ నత్తుమురు 

తిరిగి తమ్మునె తాంక దృష్టులు జెదరి ! కరి రథంబులు గాలి శౌరవభ 

"తెల్లగాళులు గొని దెరలినం బోక | చిల్లకోలల దుస్ప సేనుండు నతని, 

గప్పియు నతండు వశుము గాడనేయ | నొప్పికిం చాటి (దోణుని మాటు దూ, 

అంత శనిత్తెజంగున నరి యరుగుటయు | వంత నొంది గురుండు వాని కిట్టనియె ; 

“ యువరాజ, యొక్కడ నొదుల వచ్చితివి! | తొవకి రావలసెం ఈ *దోళ నీర్ముట్టి ! 

బలిమి. జేతులుచాచి పాంవాలివలువ | లొలిచినగతి గాను యుద్దంబు చేయకు. 

ఆంత చేసిన నీవు నని చూప లేవు; | వింతయే కతీపనివిన చె (సాణములు! 
లారా. పపం న. 

1. గొండి. 2. శెతి నొంటినీ, 8. నివ్యరుగుట. టీ, దొంక నిర్ముట్టి, న్, వినైైతిళని 

(పాణమగుట, (మూ) 
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ఒక్క- సాత్యకికింత యొదిణితే నింక | నక్కిరీటి బకారి యడర నేవుగుదొ ! 

శరణని (బదుకుము శమనసూనునకు | మరలి సాత్వీక్రినై న మి తాంకు వోయి, 

అని యిట్లు 'పఫరుడాడ నొతీండు లజ్జ | జనియించి -వెండియు నాత్యకిం జాలకం 

ఇట [దోణుం డమ్ముల నెత్తి శాంతేయ | భటుల పాణంబులు పారణ సేయ 

ఏరకేతుండను విభుండు పాంచాల | ఏరుం డగ్గురుం దాశి విలువిద్యనోడి 

తీలంగిపో నుండినం దమ్ములాతేనికిం | గలవారు నలువు రక్కలశజు. దాళశి 

చిత్రకేతు సుధన్వ చిత్ర వర్ములును | జిత్రరథుండు నాజిని మృతిఫొంద, 

నంత ధృష్ట్రద్యుమ్ను. డా బంధుమృతికిం | జింతిల్లి (ద్రోణు మూర్భితునిలా నేసి 

యసిం (బెవ్య చేయుదునని తేరుడిగ్గి | వెస (దోణు లేరెక్కి విన్నాణమునను 

సారథిం బడం దన్ను సమవేళం దెలిసి | యారథికుండు ఖీతి యాత్మలో లేక 

చేరిన లక్ష్యుంబు చెండాడుపాటి | దారుణా(స్త్రుములేయల దన పూంపుదవ్పీ 

కుంభీనికడకు (మోంకులవెంట జారి । సంభృతగతి నిజస్యందనం బెక్కె. 

వానిసారథిం జంపీ వాలంపసోన | సేనాని నిగిడింపం చెదరి రథ్యములు 

సారథిలేని ధృష్టద్యుమ్ను రథము | దూరాన కీడ్చెం చార్జులు తల్లడింప. 

మటి (దోణుం డాజని మంటమొ రిపుల | నుఖుమాడం జొచ్చెం వీనులపపెంటగాంగ 

ఒకచోట గురుండును నొకచోట నరుడు | నొకచోట సాత్యకియును చేప్పు రేంగి 

చంపు-చో నపుడు (పజాక్షయమయ్యె ; | నింపేది ధృతరాష్ట్ర! యిది నీయువేష. 

వినుమిట్లు (దోణుచే వేడి వాక్యములు | విని దుస్పనేనుండు వేవేగం బోయి 

తైగర్శ రథములు తను మూండువేలు | చేగ యర్చడి కొల్వ శినివరుం దాశి 

రథ చిత్రగతుల ధరాభూళి యెగయం | (బథనంబు లోకైక భయముగాం జేయ, 

నక్కుగా రథికుల సామంత్రణముల | నుక్కడంచి శిసీంద్రుం డుబ్బీ పీక్షీంచి 

దుశ్శాసనుని. బదితూపుల గును, | నిశ్శంక నతీండును నిష్టు రా స్త్రముల 

రథ రథ్యశేతుసారథి రథికులను | మథన సమూహాంబు మలయ నేయుటయు, 

మేలని యువరాజు మెచ్చి, సాత్యకి యు | వాలిక తూపులవాన నాటినను, 

సారథింబోనాడి చాపంబు విజిగి | శేరికి మోసమై చేహంబు వస్పి 

యువరాజు సూర్చిన్స్ రయొవంగిన్మ నతయ | పవనజు (పతినం జంపక కాచివిడి చే, 

అంత సాత్యకిమాంది యాత్రచాలించి | దంతిపురీళుండు తమ్ముని. గొనుచు 

గురుని కయ్యంబు గన్గ్లొనవచ్చి యపుడు | పరలిన పాండవబలమ్ముఫై నుజికీ 
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శరము లేసిన (దెవ్వె జమిలి నేనులపలు ; | ఖురసుటంబులు (వ్య గుందే గుణములు ; 

గుణములు దెగి యొండు కొనిరి విల్ -కాండు ; | మణియుగ వాతి( బేర్లుమలమటగొనియె; 

చేల *రోహీణివోల నెత్తురు వాజి, | చాల లోయదాటీరి సచివు ల య్యనికి, 

ఈ భంగి రాజరాజేటున మెణయ | (భూభంగముగ ధర్శ్మపుత్తుండు గినిసీ 

(పతిడదాశి యతని చాపము (దుంచివైవ | నతడు నొండొకవింట నమ్ములు దొడిగి 

ధ ర్భాత్మజుని ఫాలతలము భేదించి | కార్ముక కవచ భంగములు చేసినను 

గద వై చెం (దుంచెం జక్రమువై చెం (దుంచె | నదలించి యసివైవ నదియును (దుంచె. 

ఇట్టు పార్టుండం వై వ నిశయ ఖండింప | ముట్టడం గని భీమముఖ్యు "లెక్క నను 

(దోణుం డిందటి వివ్యం దోలిన మరలి | మ్షోణీళుండేగా నక్టును పోరుచూడ, 

అంత బృహత్ క్ష(త్రుడను శేకయుండు | కౌంతేయ హితముగాం గలశజుం దాశి 

(బహ్మోస్ర్ర మేసిన భయమేది యతండు | (బహ్న్మయ న్ర్రంబున భయవార్చ నేసె, 

అతుల హాహోకార మూసేనం చెలం | శితశరంబుల వానిళిర మట్టం బాపి 

ధృతి జేదిపతి యంత ధృష్ట శేతుండు | బతిమెచ్చ (ద్రోణునిసై € చేరుపలుపి 
సారథింబెగటార్సి చాపంబు దునుమ | దారుణశ క్రి యాతండు (ప యోగింప 

నదియు వానిశ రాగ్ని నణగిన నొక్కొ. | గదవ్రై చె; నదియు (మగ నాత్శలోన 

పోకిరింత. జెలంగంబోలు విండనుచు | నేశాండ మైన విల్లైత్తి గురుండు 

మెజుయగనారసమున మెడ దూరనేయ | నొజలుచునెగసివాండుర్వి పై  గూలె. 
వాని పుత్రుండు దాక వాని గురుండు | సేన లార్భటములు చేయ ఖండించే, 

చొచ్చి జగాసంధ సుత సవాబేవుం | డచ్చటం దాశి కయ్యము చాలంజేయ 

రమ్యు కుండలములు రాయు తచ్చిరము యామ్య బాణాగ్నికి నావాుతి వేసె, 

దొరల (దోణుండట్లు దొరశోొని చంప | గరువలిపట్టి శంకాతేంకమునను 

(సేనానివంక ఏశ్షించి “ యాణారయ్యం | బూని యాంపకయున్న € బొందు నెజయము!”) 

అనునంత క్షత్ర వర్శాఖ్యుండు కేతు | తనయుం “డాతేని నేనె తజుముదు” ననుచు 

దీవుసంబున (దోణు "లేరంతం గదిసి | హేమపుంఖము లైన యిషువుల6౬ బొదివి 

వింటికొప్పాకకోల విజిచిన, గురుడు | కంటికప్పుడు కెంవుగదుర నయ్యమర 

పగతు పౌరుషము సై/ంపక నొండువింటం | దెగ నిండ సాయకటత్రితయంబు దిగిచి 

విడిచిన, నది డేగవిధి వాని శిరము | నడికొ త్తి కొనిపోయె నరములతోడ,. 

1. రోగిణి. (మూ) 
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ఆ*వటుగ కైన నపుడాత్సలోన | నోవ్రునం జేకితొనుండు తొనెక్కి 

గురుతూపులకు భీతి *గుటీకొని యడర | గుగుబలంబులు శీలిగాన వెసం బాణె, 

మణి యెవ్యరును నిల మగంటిమి లేక | నెజీం బౌండుతనయ మైనికు లట్టు వాలి 

(దుపదుం డొక్కండు సిగ్గుతోనిగహించి | యపుడు పోరాజె దోణాచార్యుతోడ. 

ధర్మరాజు భీనూ నర్గునునకు దోడంపుట 

విను మాంబికేయ, యవ్వెనుక ధర్శజుండు | మును పాంచ జన్యవుమోంత యాలించి 

'నినుక నర్జును శంఖ వితతసనంబు | వినక శ్రీముని జేరి విన్ననై పలిశే: 

“అన్న! భీమ! కిరీటి ను-చ్చోటి నొంటి ; | మిన్ను జజ్హున జాజ మిహిరుండు నకట 

“పోవన్న తోడుగా. బుణ్యశై నేయు | నావెంట6 బంవీయు నాత్శే నేనమ్ము 

విను శంఖరవంబు వినసయ్యె గాని | జిన్లు శంఖరవంబు చెవులార వినము. 

వీ చాయనో డాయీినేల! యచ్చటకుం | బో దాయలకుం బోయి ఫొడచూూపవన్న. |! 

అకడ కరుగుట కనుజుం గాంచుటకు | నాకును నీ సింహ నాదంబె గుబుతు, 

నరుండు తీజీన వెన్న. నాకుం బోదనుచు | వారి పోరుచున్నా(డొ యదియు నేనెజులో. 

ఒకని తమ్ముని. బంచి యొప్పగికించి | రకట పాండవులని యపక్టీర్మి మనకు. ”” 

ననంగ భీముండు నవ్వి: “యశ్షుల చేవ! | మన కిరీటికి నేల మహి నిట్టి దశలు! 

అనలు తేరును విల్లు హరియును గలుగ | నని నురాసురులకు నతండు భీతిలండు. 

వ్నీతి. దోడయుట్టిన చిచ్చునా నీవు (?) ! మతిం దలంకితి దీని మూన్వు నేంబోయి. ” 

అని ఛీముం డచటి నేనాధీశు. గదిసి, | * విను (దోణుభారికి విభుం గాచికొనుము. 

నృవున ెవ్వనిం దోడు నీవిడి తేనిన | నపుడు (శ్రీడికి నిన్ను నటం జెప్పవచ్చు. 

పోయెద శేలిక పొమ్మన్న పనులు | చేయరాదనరాదు సేవకులకును, ” 

అనిన ధృష్టద్యుమ్ను 4 “ డరుగు మేంగలుగ | విను ద్రోణు(డెవ్యడువిభు బేటి చూడ, 

ఉఉప్పనబస్టైలై యున్నది గురుని | దప్పించుకొన సేన దండింపు చొరుము. ”” 

నా విని భీము. డానందించి వచ్చి | భూవరునకు (మొక్క బొసణగ నాతండును 

ఆలింగనము చేసి యనుజు దీవించి ! చాల శంఖాది నిస్ఫనములు బెరయ 

ననిచినం గదలి నెయ్యమున విశోకుం | డనువాని నిజసూతు నల్ల నం బలికి ; 

1. జటుకనేన. 2 గురుతనంబడర. 8. నెల్లనచ్చోట. ఓ. ఉప్పెన. (యూ) 
లెక 



(దోణపర్వము ; చతుర్థాశ్వాసము ౮కి 

స ౮ 
బాణఆభారల వాయ పదము వఐరాపెడిని | (వోణునికై చక్క (నోటు మో రధము, 

అడె కుమారులమూ(క, యడె నాజలోక | మరి గొన ససరేమి హూ 

Cora అ ల Pa అని చెప్పి నిశ్శంక నరు చెరం దొంకి | మును యువరాజు దూరు ఖ సువసుసలు 

విందా నువింద వివింశతి హాస్త | బృండారకాఖి యకీము లన్ వారు 

a 

పరి బృందారకాభయ క్నాదకిత్ను | దుక్భమోచనులు మృత్యువు సౌలం జనికి ; 

విందాను విందులు (వీలిరి; మఆకి యు | నందు సుదర్శనం డంతకు. జేశె, 

చిక్కినవారలు చెదరి పాజంగ | నిక్కగాం బెకతలనేసి భీముండు 

రువ్యునం బిడుగువాజుట దోంప గురుని | సమస? గదియువో నమ్ములం [గాల్ 

యు(గుండై. భీము? “నొహో పోకుపోకు | సుగహమని పోవం జూచెదు విడువ 

నన్ను గెల్వక సీను నరుండును బోలె | నున్నని మాటల నుడివి పోయెదవొ ! 

ఆట నిన్ను. బోనిచ్చి యతని 'బోనిచ్చి | యిట (యొక్కుబడికి నే యేనున్న వాండ ! 

అనిన గోపాంధుండై యనిలజుం డనియె ; | “నిను వేడుకొనుటయు నిజమె యక్టును(డు ! 

పూని చేవవ్యూవాములు చొెచ్చుచోట | మానువ వ్యూహంబు మిజీ క్రీడి కెంత ! 

గురుండని యొక (మొక్కు. గొమ్మున నతేని | వరుస యెజుంగక వాక్రుచ్చి.” త్రనుచు 

గద తిప్పి వై చిన గడంగి యాణార్యుం | డొది(గిన నదివోయి యురు లేరుడాశి 

మసిపోవు చేసి (కమ్మణి థీముకడకు | వెసభోయె ; నతలయయను వేజొచ్చె నొడ్డు. 

చొచ్చినభీము వీసుతు లడ్డగించి | వచ్చి చిచ్చాను దీ వపుః దూప తెసి 

యిం'దేమి (బదికెడి నితండని తోంప | సందడించిను కాదసంపత్తి నతీయ 

గదగొని పూచిన, గర్భమ:ల్ గలలి | చెదరిరి; మై న్యంబు చెదర నచ్చెంత. 

ఉన్నతి గురుండంత నొక్క. తేచెక్కి. | మున్నాడీ వెసంయోయి ముద్దర గట్ట 

రువ్వజివ్యను గాడు రువ్వు బాణములు | శ్రవ్వితండములుగా. దటీమి యేయలోను 

దన సాయకములెంత తానెంత యనుచు | ఘనుండంతం దన తరు గదనొని డిగ్గి 

వానలో వృషభంబు వచ్చున కంస | సోనలో. దలదూర్చి చొచ్చి యే తెంచి 

na 9 ట్ర ® soe | ఛ థి శే a % 4 ౪9 Cr) 

(దోణుం డప్పుడు మేనుతుడుచుక లేచి | (పాణాశచేం దన్ను భావించు కొనుచు 

నొండొకరథ మెక్కి. యొడ్డువాంకెట నె | యుండెం బాండవసేన లొత్తి రాకుండ. 
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భీముండు దోణాదిరథికుల నుత్సరించి యర్జునుం జేరంబోవుట 

అంత సౌరథి వచ్చి యటం చేరుచూపం | బంతంబుతో నెక్కి పావని ముట్టి, 
ఘో రాస్ర్రుగతి సకారి(ఘోావంబు తెలుప | వారక (వేయుచు, వాడి వేండిమికి 

భోజాధిపతులుం గాంభోజాధిపతులు | నాజాడ గలిగిన యధిపులు మజీయు 

సోమరులై (సుక్క. సుడీవడి సురిగి | వూవోట మును జెడి మోడ్యడి (మొగ్గి 

పంచుతై పసదప్సి [పాల్మాలి పగిలి | కంచుమించై పొజుం గడుసంభమవుమున( 

చెజివిగాంచి కాగి తేరు నోలించి | | తేబుంగొప్ప నగ్గును తేరు దన్రు(లను 

దివ్యిలాంఛనముచేం దెలిసి సెల్లారగ, | సవ్య సాచి యెః లింగ్ చయ్యనం దిరిగి 

శని గాంచి చెలంగి వారియును డాను । వితత శంఖముల్ొ తృ, విని ధర్శరాజు 

పావని జయము బిభత్సు సేమంబు | నావెంట నెజిలి ధైర్యము బెచ్చుకొనియె. ” 

అని చెప్ప ఛీతుండె యాంభబికేయుండు : | “ మన శేటి జయమింక ! మారుతి చొచ్చె; 

శినివరు. డొకండు చొచ్చిన. కప నదండు. |! తనయుండేవుని చింతే దగి లెనోయవుడు! 

మునలెంత నణంశీరో మువ్వురి యనికి ! | విననోప సంజయ, విడు కథ. ” యనిన 

“ ాపది నొగియట్టి తేద్ద నాపోవ | నోవితి విడి విననోపవా భూప! 

పరదుఃఖ నజదుఃఖ పరివాటియట్ల | సరిగజా శ్తేషంబు సకలంబు వినుము, ” (1 

అని సంజయుండు చెప్పు ౩“ నట్లార్నుు భీము | గనుగాని యీతెంచి కర్గుండు దాీ 

భుజముల బను బాణములు (గుచ్చి విల్లు ! రజముగా నేసి సారధి మూర్భ పుచ్చ, 

బొమముడీతో వాయుస్సుత్తుండు కళ్లు | విమల ఖడ్గము వైచి వింటికి. బజిపి 

యొండుపింట లలాట మురము బాహువులు | గండలు (గ్రమ్మ రకము చిమ్మనేయ 

వాడంత వరశ క్రి వైవ వాయుజు(డు | మూండుతూపుల నది మొదలికి నటికి 

చీసకంబోొక కోలం జించి వక్ట్రమున | నా నములు రక్ష మిల మడుయగట్ట. 

అంతం గర్గుని ఘోరము: నవ్వు నవ్వి | యంగటం ద జూతు చేను నిన్న నుచు 

ధనువంత: (ద్రుంచి యంతన సూతు. (దుంచి ! యనిలజుం డతని రథ్య ములందుంచినను 

అలసి కర్షుండు వాజె; నప్పు జా క్ష | బలమెంత చావదు పావనిచేత ! 

అట్టు కర్షుడు వాటి యాత జా రథము | మెట్టినం బటు తెంచి మేదిసీవిభుండు 
ac) 

దుర్యోధ నుండు (దోణుని దూజనాడుట 

గురుని నిట్లని దూజం: “ గూడునే (దోణ! | చొర విడిచితి సేనవరారంబో భీము, 

శెనేయ పార్టులు చాలశే మొదల! | నే నెట్లు రశ్షింతు నింక సైంధవుని | 



(దోణపర (ము; చతుర్ధా శాాసము భో 

జ్రేకొని వార్థి కోవించుట గాక | నీ కొకంజెక్కుండే నిలిపెద ససీన? 

వము సాత్యకి కోడ పీ యపకీ గ్ర | సీ మూంద (వాలచే! నేరన్ర తెలియ ; 

మా భాగ్య మిట్టుండే మాట లింకేల ! | ఏభంగి వనకాగ్య మిటమోంయ 1” ననిన 

నాతండిట్లను ; “నాకు నణలోనివారు | తో తెంచికక్లేల దూతను నన్ను ! 

భీమార్జునుల నడ్డపెట్టరాదనుచు | చే మున్నె చెప్పనా! యిపుజెజింెదవు. 
ఎసింధవు గాపున్న సచిన్రులు స్వ్ఫు | ఎంధురగతి స డ్ఞసను(డు ప్ళలకు, 

వను నిక్క_డనున్కి_ హితవు నీవెఖుయు; | రాసీకో నలిపితి రాజులనెల్ల; 

కావున నే రాను; గయ్యమచ్చోట | నీవున్న జయమగు నెమ్మి బొ.” మృనినం 

దను డానె పుకనొని థార్హ రాష్ట్రండు | మరలి యేతెంచుచో, మధ్యభాగమున 
మును బోరిం చేరునిమ్భు గడం గూడ! జనరాక చిక్కిన చకరక్షకులు 

నోొగి యుధామన్యుండు ను త్తమౌాజుండు | నగపడ నదలించి యతండు వోసీక 

యని సేసె. *” ననుటయు నాంబికే యుండు : | * వినివింపు వారెట్లు వెజలిరయ్యాం ? 

నిరువురం గృతవర్శ యొట్లు వోనిచ్చె? |! నరుగుట యెట్లు వారంతీద ? ”” వ్యనిన 

సూతజుండిట్లను ; / మైణీశ, భోజుం | డా తెబింగున దమ్ము నాలోన వారు 

సంకేతములు చెప్పి చచ్యున చెండు |! వంకల నయ్యొ్దు (వచ్చూక వడలి 

(కీడి వోశెడు చోటు శేతులయ్యముస | నోడక 'యెటి(గి యమొడ్డున శే 

చించుక ముటియు( జొచ్చరి క్రీడిరథము ; | నించుక మున్నాడీ యితండంత. గూడే, 

కూడి మువ్వురు నట్లు ఘోరాజిసేయ | నోడకి నృపుడందు నుత్తవూజసుని 

విరథునిం జేఫిన వెస యుథామన్యు | వరుభఛావోవాంబు వాండును జేసె, 

ఇరువురు గవాడీ యయ్యిభపు రాధీళు | విరధు పగశిచాప్తు వికృతుంగా నేయ? 

గపితుండై చాపంబుగొని వానిలేరు | నృపుయ శెండు౫ నై వ నిలువక వారు 

తేరులు విడనాడి చేవేందశీనయు( | వేరరి; పతి శల్యుం జీరి తేరెక్కె. 

ఆలోన రథముతో ననువోంది కర్ణుల | జాలంబునకు భీము నలుకమైం బిలున 

బరినోల పోటుల భజేభమనల | వెరవుగాం దిరిగి యప్విరుందు గడియ 

వెడతూవులకు మిన్ను విరివిలేదనంగం | గడు న్ముగరణమయ్యెం గర్జభీములకు. 

సొగలు పతొకలు నొచ్చు రథ్యములు( | బగులు రథాంగముల్ పప్పగు వఏిండ్లు 

1. యేలి యయ్యొదుగున. (మూ) 



౮౬ దిపడ భారతీ ము 

తుమురగు గొడుగులు దునియు వర్శములు | సమరభావము బెల్పె సరి నిరువురకు, 

కర్టుమెన్యములంతం గవిసి నల్లెసల | దుర్డీవారుని భీమః. దూపుల ముంప. 

(బళయానిలము మేఘుపటలంబు విప్పు | వాలుపున నా వాయుపుత్తుండు విప్పి 

కర్ణుని రథసూతు ఖండించి యార్వ | నర్మింప నరదంబు వా(డునై వాండు 

హరియుగ గిరియుగ హా స్తియుగముల | కరణి భీముంప. దాను. గలహించిరపుడు. 

రథవాజు లపుడు నారాచపాతీముల. | బృధిపి( గాల మేను బెండును గా 

ననిం గరం గావంగ నధిపతి తలంచి ! యనుజుని దుర్ణయుండనువాని ననుప 

నేతెంచి వాండు నయ్యెడ. జొచ్చి రణము | వాతూలతనయుతో వారక చేసె. 

'కేరు. దానుకు గడ కేటునంతీటికిం | జే రాయితము చేసి ధృతిం గర్హుం డలిగి 

యనిలజు. దాం. శే"ర్యమును థైర్షమును | ఘునేబలమును దెప్పణాం బోరిపోరి 

జల్హన మెజుపులుచల్లు మహోోగ | భల్ల మేయయల నది పార్థివుం చాి 

మండుచు నటంబోయి మహియగాడ, నొడలు | వుండి మారుతి వానివుకుటంబు దున్ని 

గదవై చి రథము భగ్నముసేయ, వా(డు | పదవారియయ్యు. దప్పక యేయుచుండే. 

అప్పుడాతని.దైన్ఫ మధిపతి చూచి | యి స్ప్యానునిం దాకు మిటం బొమ్మటంచు 

దుర్చుఖు ననుప వాతూలజుం దాక | ధర్శమా నాకని తలకక వాండు 

కర్గున కడ్గమె శాం తేయు విల్లు | చరార్ష్యంబుగాం జేసి సూతు నొప్పించి 

పడగయు గొడుగును బడ వేసి యూర్య | వడముడీ బొవుముడి వడినిడి కడిమి 

నుత్తమాంగము కుమారో త్తము. బాయం | (గొత్త కార్చుక మెత్హి ఘా రా(స్త్ర మేసి 

నగుచుః గర్జ్భుని నేయ నాకులా నిట్లు | తేగుదుశే నృసులని దీనుటడై వాండు 

దుర్ముఖు రథ మెక్కి. ధూవూయనూన | కార్ముకుండై ఫీము. నప్పు నమ్ములను, 

వినవయ్య వై చి(త్రపిర్య, సీకార్య | మనువు దప్పెడు భంగి నందంద (క్రుంగి 

దుర్ణయు దుర్నుఖుం దోలి యాఛీము | నిర్ణింపం దలంచి యా నృపుండంతం బని"పి, 

ఆరీతి గర్హండేయలో ఫీముండతని | నారాచ వింశతి నాకు నాటినను 

లా వేది కర్టుండు లత్ష్యుంబు చిదరి | భూవల్లభుని యాస పొడవడం కాటి 

సేనలలోనం జొచ్చినం గుమారకులు | జూనొప్ప విజయుండు జయు. డనువాండు 
దుర్శద దుష్కు-ర్న దు(ప్ర్రహాఖ్యులును గార్భుకంబులు (మోయ ఘను భీము దాశీ 

1 థ్రైెర్య్భమును, (మొ) 



(ద్రోణపర్వ ము; చతుర్థాశ్వాసము లొ 

సమురంబుచే య నచ్చటం సపమారకులు | రముణ వత్తుకుగదా రాజాజ్ఞ ననుచు 

లీల నగ్నుల నావులించు బాణములు | కీలించి యెవుగం గడె భీముండు. 

అంతం గబుడు బుఏ నధిపుమన్న నలు | చింతించి యిశ నిలు. జెలబుని యనుచు 
ణి థి - యీ ౧౧ 

(బాణంబులకు దెస పావనిం దాశి | మణి కంవీంప నాళుముల ముంపు, 

నాళుగతనయుండు నతని విలిశీచి | యూశాంత ములు ముట్ట నార్చి యక్క_ర్లు 

సూతహీనునిం జేయ (సుక్క శక్తి | సూతసూతుయ మిన్ను సోశం వై చెం 

అదియు నాతండు (దుంప నన్యచాపమునం | బడ వేసి కవవంబు పటియణు వావి 

సి శవంబున!'రాలం జదిమిన మేను | లేశమూ్మతము క లేకషండ (ైసచ్చి 
ర్త వ 

యతని విల్లును (దుంప నన్యచాపమున | నతంకును నతని జో డణువుళ్ళు చేసె, 

ఇట్లు పోరాడి రనేకమార్షముల | జెటిదులిరువురు బెవరకేమియును ; 
లు ౧ లు న 

ఉదయాపరా[దుల నొక్క_ట భాను | లొదబిరో యన మేనుిలో జెర కృషుల, 

రథమంతం జెడినను రా రాజుహికుంయ | రథధిఫుఖీముని సరిరా నడ్డ పెట్టు 

కినంతటం గప న్యములును డాయ | శాంతిలేని బికారి శరములం చాయం 

దలందు. గర్హుండు పాణి, దనక్కునై రాజ | కులులు చచ్చుటకును గాెండొక నిలుచు, 

భీముండు క(తుంజయాది కురుకుమారుల నుడియించుట 

రొజంత నతని ఘోరము మాచి మజీయు | రాజకువూరుల రణ విచకుణుల 

జిత చి తాయుధ చి తాతకు చారు | చిత విచితులు చిిత్రపర్ముండు 

నట చిత్ర కార్ముక డనువాకి భీము. | బటుప రా[కముం చాయ బంపు వెట్టినను 

సూత పతాకటు జోడు నశ్యములు | వాతవాండి యెసంగ వారును జాయ, 

బవీఠనాబారులు ఏరనారాచ | థారక సలు నని తలంచి భీముండు 

"తగ నిండ దూంబట దండిచాణముల. | దిగిచి యేశ్వుర నంచెం వంట నగొంతణలో 

అంతం దే రొడంహాడి యంగాధిరాజు | కౌంలేయు. దాశి యుగపుసాహసమున 
నాంజనేయుని నేయు హరివైరి వోలె. | వింజపీంజ చొరంగ భీము నోనేఫి 

గద గదం జించుచుం గదనో(గుం డగుచుం ! ఒదరి చూచుచు విల్లు భంజించి యార్య 
నావేండి కులుకక యలుక విల్ గొనిన | పావని. బొగడిరి బలములు సురలు, 

1. జాలజడినీన. 2. లాొండె, కి. అంతం గడ్గునిన్రన్యగములును, (మూ) 



తాం ద్వి ప పదభఖభారతీము 

పావని యిట్లు చాపము దాల్పం జూచి | చావు గండము వచ్చు శరముల ననుచు 

గర్హ్ధర మార మై కౌర వేశ్వరుండు | వర్ణింప మదనుం డన్ వాని వికర్షు 

శతుంజయుని శ తుసహూని సు చేవాు. | జితబావూ (దువూఖ్యుం జేసూటిం బనుప 

జూదంబునకు ధర్శసుతుండు ధనంబు | లాదట నొడ్డినట్ట్లయ్యెం జూపలురు, 

మారక యిట్లు కమార స్ప్తకము | భూరినేనలు గాలం బొంక మై గవిసి 

గాడ్పునందను. దాం గర్గుపె సెం చేయి |! మోడ్చక నతీండు ననేక బాణముల. (2) 

బజపీ సేనలు (_లెవ్వం బతినొవ్య వాగి | నటికి దొమెనకట్లు నఅకీన యట్లు, 

అపుడు గద్తుండు (6 దీమమైతినే చేడు | నృృపకుహూరుల ” కని నిట్టూర్చు గోడ 

ముగియనిరణము భీమునితోడ మజీయు | జగములు బెదర నచ్చటం . జ్రేయుచుండ 

సీసున బలములు సెక్కీ. పెల్లార్చి | యేసియు బండికి ట్తె త్త నైచియను, 

అమ్ముసలముల వుహామూల గడల | 1రిమ్మియుం బాొసూణ వ వృష్టి ముంచియును, 

గరిక లేబర తురంగమ క లేబరను | లురున క్షి వెచియు నుతీికి సై బడీయు 

సూ తాశ్యముల, జంపం జూచియు. బెక్కు | రీతులం బెనలి శేరికిం (దోవ లేక, 

అనలా ప్ర్రముల భీము డాతీట్టు ముట్టి | యనువుగాం జించి కర్టున విల్లుదుంది 

యది రయోల్కాపాతమని దోప వాని | పదక ఫురత్నంబు పడనేసి యార్చి 

కొలువదండ విధంబుగా నోలి నొసల । నిలిపి నాశాచముల్ నెజి నాటు రెండు. 

మైనికులపుడు మాంసపు మిడ్తులెక్కి | వానిజూచికి పోటువదలి నిశ్చలత. 

భీముండిట్టు జయంబు పెనుషం గర్ద్వండు | సేమేశేఖా చాసములమి సంధించి 

ఘన భీమచాప భంగము రాము కరణి | నొసరించి యపీరునురము నోనేసి 

యనువొప్ప నతని యుగ్యముల పగ్గములు | దునిమి సూతువినొంపం మురగంబులంతో 

సాగక నొగలతో సందడి నొనలో | ధీగతి నతండు పృథివికిని దాంటి 

తలపిడల బాణీ యుభామన్యు తేరి | బలునొగ తెక్కె భూపా! చిత్సగింపు. 

అరద మో తేజు న ననిలజుండలుక | నురు కార్ముక మున కుదో్యోగించుచోటం 

గర్హండావిల్లును ఖండించి పడగ | చూర్ణ ంబు సేయ నాళూరుండు గొనక 

శక్తి వైచిన్క బాణశ క్తి నాశక్సి | రక్తుండై పతిచూడ రాజభేయుం డడంచె, 

పలకయు వాలును బట్టి బకారి | పలక ఖండించినల బట్టేది యతంయ 
నావలా. 

lL. విమ్మయ్యు. (మా) 



(దో ణపర్వము ; చతుర్థాశ్వాసము తారా 

నసివైచి కరు శరాసనంబణంచి | వెస నాని శేరికి (వేగొప్ప చాటి 

దాయ, చిక్కి తివని తడవుచోం గర్లుం | డాయెడ నిలువ ధైర్యములేక తొలి 

పడగ కంబమునకుం ఒట్టుగా నిడిన | పొడవైన వీఠకంబున మేను డాణి 

వంచనగతి నుండ, వడిం. బాజం బోలు | నంచు. బాజీనచొప్పు నటగానకతయ 

రథము |క్రిందికిం బోవు రాభేముం డనుచు. | బృధిపికి దాంట్ మా వీముండు వెదక 

దొంటి సేముంబున.6 దోంచి కర్టుండ: | వింట నారసములు వేడిమి దొడిగి 

యన్ని రాయుధు ఫీము నరదంబు లేక |! యున్న సాహసముతో న్యుగుండై యేయ, 

నలసియు చెన్నీక యాన్ఫకోదరుయు | మలసి తేంకిదాట మణి యన్వుగాక 

యా నరుశరముల నటు నిటు నడిన | నేనావ యవములచే నొడ్డ కొనుచు 

నవి పుచ్చివైచుచు నంగంద బోవ, | నివిడీన వాని నన్నిటిని చూన్ముచును 

ఖలు వాక్యములక ౦కు గడు నాడ్యైన | యలుగులు వాయు జేహమున నాటింప 

నిర్వహింపలు రాకి సకునూదుండుము | సర్వ సేనలు సూడ జన మొప్ప. బోయి 

తే౭కి రారాని జెసం బార్భపతిత | వారణ శనపర్యతేములలో డాగౌ. (1) 

డాగిన వాడు వెంటన శేరు డిగ్గి! యేల ధర్మవిచార మించుక లేక 

యారీతి రణమున నలసిన భీము | దూజొప్ప విరథు. 7 దువులేని వాని. 

జంప విచారించి జనని వాక్యమునం | జంపక కర్లుండు సత్యసంధుండు 

భీముడు సొచ్చిన కీనుగుపోవు | భూమోశ, వింటికొప్పునం 'బాయం (దోసి 

యదిగొని వాని మహోజళరంయబు |! మద మొప్ప. బొడుచుచు మాటలిట్లాడె ; 

కరుడు భీము సేను నవమానించి నీచోక్తులు వల్యూట 

“ వండిపెట్టలభం బొమ్ము వాయుజ్క సీకు | ఛండనంజేటికి బవాుభోజనుండవు ? 

మునివృ త్తి వన వాసమున క్రీన్ర దగుదు; |! తనర నెన్నండును శ్రూూత్రమునకు. బడకు, 

అనికి నచ్చిన నేమి యనదల వెదకి | పెనంగము బలియురపె  దోసిపోకుం 

పోపొమ్ము (బదుకుము ఫొరినొన నిన్ను; | (శ్రీపతి పార్టులం జేరుము పాణీ. ” 

అనునంతం (గీడికి హరి ఖీముం జూపీఏ | * వెనుకయట్టులు సీని విడివీంతు గాక 

మనకుం దోజైవచ్చు మానై కధనుఃడు | తనకిట్టి దశ వచ్చె దైవాజ్ఞ నకట! 

ఎప్పటినుండి వీరిట్లు పోశెదరొ! | గుప్పనోపు నితండు కురుసేన నావ, ” 

అని చెప్పం (గ్రీడి ప్రత్యాలీఢ పాద | మొనర వెన్క-కు విల్లు నొడలును ద్రిప్పి 



గాం దిపద భారతము 

పలునారసములేయ. బాత గ ర్లుండు | సెలలవిసినయట్టు చిమ్మ నెత్తురులు, 

పొనర మాం|నిప నుం(కీమున రావి విడిచి | చను (బహ్మరాక్షను చందంబు దోప 

బా జెదు కర్లు సస్ఫాస్టండు ముజశయుం | దీణంజాడం దలంచి దివ్యా, న్ర్ర మేయ 

నడ చెటింగి పరార్థ వమూచెంచుటకు | నది (డాణి గినునునమూ డే నర్గసూార్లమున, 

తునిమిన (చాణిః బోర్డు (డు గాడం జూచి | యనటువ కనలంబులై న బాణముల 

వెన్న డించినం టేకువిడిచి వాండ*గి | భన్నిన కొరవబలముభో జాలా. 

అంత నివ్వెజమాని యటలేది ఫీము | డంతనంత విశోకు. డరదంబు దెచ్చి 

కూడిన బేనెక్కి కొటుతే చిత్తమున | భాడుచు నరుంజేర 2నడివడి నడచె. 

వారియోగము చూచి వరగళ క్రి యెక్కి | జేరు సాశ్యకి యి దెసకుం దోలించి 

నెజీ నలంబునుండను నృఫు;య మారొ-నిన | నిక్కి వానిబలంబు నలుదెన పజువి, 

మదమున మజియు. గుమారనర్లంఒు | గదిసిన శరవృవి, గప్పుచు నిగిడి, 

యువరాజు వనిరథుంగా నొననంచి వానిం | దవిలిపట్టం దలంపం ట్రైగ_ర్వలార్చి 

వేయి తేరులనాను వీరులు మజియు | నాయెడ నెక్కు.చో, నతండెల్ల నారి 

భూరి చొణంబుల బొదివియు నూయి | తేరులు విటిచి య దెస పొంజు విప్పి 

పోనడలించి విపున సూరసేన | నేన డాశిన నందు జిక్కక యతండు 

వీచులం గదలని వేదండ లీల | (ద్రోచుక చనిచని తోడోన మతీయుం 
గాళింగు లెక్కి-నం గలగుంకు వెట్టి | యాలీల నుటీయు సై న్యములెక్కో-. దణీమి 

జననాబ్ది దాటిన సంయమివోలె | శినివరుం డొకదరిం జేరినట్టగుచు 

చేద బేజలగం జూచి జిస్టునకతని | యాద వేం్యద్రుంయు మూవి యప్పుడిట్టనియె ; 

“ఏరు భోజ కాళి కురుకువూరకుల | గురుిిళ శక్తి గెలిచినీ కూర్చి శిష్యుండు 

ఇదె వచ్చె మనకింత హితశాన గలండె! | మది వెచ్చందగు' నన్న మఘ వాళ్ళజుండు ; 
“ఎక్కడి హితమది ! యేం దన్ను బతికి | నక్కడ రతగా నర్ధించి పెట్టి 

వచ్చితి; దనకు రావచ్చునే యిట్లు! | చెచ్చెణ మజచెనో సేవాని ప్రతిన! 

ఈ మారుతియు వచ్చె, నింతకు నృపతి | యేమాయెనో! ఏరి నిం చాన తటిమె. 

వైరి వాలండు వొద్దు నాలెకుం గాని; | పోరామి యీరీతిం బుట్టునే మనకు ! 
అదిగాక సాత్యకి నలసిన వానిం | బొదివెం చే వీడు భూరి(శవుండు ! 

1. నిట్టడ, 2. వడముడి, 8. భక్షి, (మూ) 



(ద్రోణపర్వము చతుర్థాశ్వాసము ౯ాంి 

తొనింత డయ్యండు తనడవ్పీ దీఆం | గానం డీతంజేమి శాలల వాడో! 

పూర్యనై రంబది పొమ్చున్న. బోదు | సర్వంబు. గూడె సీ సైంధవు వధకు, ” 

భూరి (శవుం
డు సాత్యకితో

, $ యుగ్ధ మొనర్చి నుడియుట 

అనునంత ; * నిలు నిలు వుట బోకు పోకు | శినివర్క నాచేతం జిక్రి_తి గాడే! 

పాఆిన విడువ బా తాళలోకంబు () | దూటీన విడువను [దుంతు నధింతు, 

నిన్ను బు త్రెంచిన నృపఫునకు భయము | బన్ని సీరొదిలగెడి భటునకుం (చీయము, 

సీరాక కలరిన శే(టి కిరీటి | శౌరుల కలపును సవరింతు. ”" ననుచు 

ఏరు(డు దివ్యా స్త్ర వేదియు నైన | భూర్మిశ్రవుడు భూరిభుజుయ దాంకినను 

దననొప్పి సూత రథ్యంబుల నొప్పి | మనసున బెట్టక మాధవానుజుండు ; 

ఈ సీర 1 నీవా నాకు నొకమెదురింక ! | చేరి యిట్లూడిన జివ కోాదను, 

మెత్తన బోవేల ? మోాకేల్ల వేరు | విత్తు నన్నెటులవే వృష్థులలోన ! 

పోరాడి బొందితోం బోదుగా. ” కనుచు | ఘోరాజి ఘోరభంగుల నమ్ములేయ, 

భూరి[శవుండు నప్పుడు సపెచ్చుపెరిగి | దారుణ మర్శవిదారణాస్ర్రుముల 

నాఏరుం బొదువ మహాదంద్య యుద్ధ | మావేళం జెలగొ ఛభయంకరవుగుచు. 

“పడె గల్బె నొకండు లోయడె గెల్బ్చె” ననుచు | నెడనెడ జనవాక్య మిరువురం బాం కె, 

వింటిపోక పఠతాకవిజుగు రథ్యముల | ౫౦కు దిరికి సెజింగింపరు వెసను, 

నొచ్చుట పగులుట నొగులుట బాణ | ముచ్చిపోవుట గాన రుల్లంబునందు, 

చచ్చియు ఒవుభంగిం జరియించి పడక | యచ్చలంబులు మానవని తోయం (బజకు, 

అంత నొండొరుల రథాశ్య సారథుల | నింతలింతలు చేసి యిలకును దిగక 

'యుటులాటకుం జొచ్చి యిరువుగు వింక్లు |! మోటునై జోడులు మొదలికి( బోవ 

గడల ముద్గర పరిఘుంబుల6 బోరి | పదపడి క త్తులుంబలక లుం గానుచు6 

"బాద సంచారుశై పలుముక్షి- బోరి | మేదిని నెక్తుట మేదిల్ల నిలిచి 

యలవులం దీర్చుక యతి చిత్రగతులం | దలపడి సనెండియు6 దమ యా(గహముల 

(వేయుచోం బలకలు వేట్లచేం "దగిన | కాయనంచనం గన్ను గలిగి తప్పుచును, 

1జారొండొరులతోడం దాశి బిక్టైగసి | యూరుపు చెమటలు న్యుస్నలై యంతం 

గత్తులు దునియు వో ఘన మల్లవిద్య మొత్తులాటకుం జొచ్చి మాములు దా 

1. దారలోొండొ” ంటితోం దా౭ిచిచ్చెసంగి. (మూ) 
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నో ద్యివదభారత ము 

యురముల భుజముల నొండొరునిె తి | కరచరణంబులం గందుగాల చనల 

హారి యిరువృగల జూపి యర్దునుం ఒలికి ః | “ పంకింపు శిష్యుని పాటు కిరీటి! 

యలసీనవానితో నలయని వాని ! కలహాంబు వీవముంబు గణుతింబ వేమి | 

ఒగి నొంటి మనకుం దో కొనగిం వచ్చెల! దగ గాన వ న్వకి. దలకొనం గాడే! 1) 

సిన బాస్టుడుపల్కు- 3 ష్? దియట్లతగును | వినుము నాకిసయీదు ఏవుతసంకటము, 

బిక్క_టిం బోరుచో సికైేయరాడు | తక్కటి నుం "శాతీయు సోహదత్తి ! 

ఇట్ట మ్యు సీయాజ్ఞ చేసెద,  సనలో | నట్టచో మేలుచేయ సోమన త్తి 

పృధివిపై కె నేయుం బెంలుం బెనంగ | శిధిలునిగాం. ద్రోనీ చేయొకకాల 

నుగ మొక్కాల నత్యుగండైె (తొక్కి | కరవాంీమును వాని కంఠ లక్ష్యునుగ 

నామెడ గరళంక ణార్చులు మెజియ | (వేయం 'జేయ ల్సిన) వన్నండు మజీయు 

(వేయు మేయును; వార్థ , వే యస్తు మనన | సాయన, తాత శౌర్యము 'వెచ్చుళొనుచుం 

జబూంచి గా భాశీకృష్ణ, భూ భాల్బమున | నావేయి దుసిమె సిన నులు వోకింప, 

ఆరీతి జయసిద్ధి యాల్యుడి వోన | భూరినవుం డాత్సృం బురపురం బొక్క 

“ యక్కటా! 1 యి స్నేసినత. డగ్జునుండు తక్కిన వాండింత ధన్వ్నిగాల డనుచు 

మోమటు (తిప్పి యమ్మునిపూర్వుం జూచి 3 | యేమయ్య పాండవ, యిదినీకుందగున ! 

నీ మును మిడిగాదు నిన్నేమి వెనక, | నీ మాడ్కి_ రణధర్య) నిధులును వేను ; 

ఎవ్వరు చెప్పినా రీబుద్ధి నీకు? | అవ్విన్హుండో ? శాక యజుడొ? వారుండోొ ? 
ఏమటణి పాట నికశ్షేయుబే ! ౨) యనిన | నోపుపోత్త | యధగ్న ముక్కి.ంత సేయం ; 

దనవాని కాజిలోం దగవ్రు నోడ్పడాట, | నిను నువేక్షించిన నీ నారి దూజు; 

మలసిన సాత్యకి నతిఘోగ వేళ | నెలకొని నొంచితి సీ కేటితగవు ! 

అన్న ! మారందజు నభినాన్యూ నట్టు | మన్నిగొందురె ధర శ్రమార్షన్థులేని ? ” 
అనిన 5 నేయు త్సరం బతేడీ యకు న్న |! మనుజ నొయకులును మంతులు భటులు 

దూటీన నట్లు పార్టు(డు వా బలికి | జూజీనధ్యతి నంత సంబంధిం జూచి; 

“* యకట భూర్మశవ ! యాజి నీకట్టి | వికృతి వాటిశ్లానే వెడ రాజనీతి ? 

కారవు. డీకర్షగతిం బోవు. గాక | 6ఏిర నీకొదవెకు షైక ముక్తి; 

1. పొటి, 2. మెత్తి కరకంఠలక్యుమున. క. కృష్ణ. ఓ యీయీటు అర్జునుండు-గాని, 

ర్. నిరకృరంబకం డియ్యకంత. 6. వీ రని కొవదని వీశైక యుక్తి. (మూ) 



(దోణసర్యము ; చతురాశాంసము 
గా ON యి) 

స్ టి 

ద్రింతే నేంజేసితి ; పీన వా (పతిన | చింతింప్పు నౌకలు సేయక పోదు, ”' 
[ 

అనిన సాత్యకి షి యతండున్న నేల | ఘువపె:ంయుఐ శయ్య పిఏ ప యందు 

(బ"యోప వేశంబు పాటించి ఛా లలి నాయక్ యుల శి న య ఇం గూర్చు వడ, 
dbo 0 

సాత్యకి లేచి ళస్త్రృము సంతేరించి | జ. సనములపు కౌరి నీములును 
కుట కు జ, అలరు నే వాది. అద స CEP) wa యో మ్ ఘుస క వాశ్వన్ల మ కష్టలు సూన్స | విగక భూరి కీన్స వెస దైన నస 

క్రీ wa నా 4 1 (వేసీ వారించిన వీరులం జూచి | * నానాహసపంన నివా శయ ముక్క కిది ! 
అ న MEY (అత అగో య కర్త కృ పాది రక్ష కుయిండం గాదె | సర్మింప న పీఎం వి బుంచిు నాడ, 

ఒంటిమె నంబి సుండం (బణాలు | గాంట యొు,భిమన్నుం గుబ ందలును ) ర గ : టు 
తారువట్టిన సీత తీమకును గలిగె; | వారింపం బనియేమి నచ్చే నాపగయు. ” 

ననియె నంతి నసంతీ మన సద్దతికిం | జనియె దివ్రషలు చూడ సౌమద త్లీయును, 
ga ళో 

ఇంత నెరము ఏ? శటూయు ససినల | గొంత చెప్పెద సను కుకురాజ, తపి యా =) ॥ టా 

సాత్యక పరొభిన కారణము 

చేవకుండను రాజు "జీవీ చేని | కావల ఫీర స్యయంనరోత్పేవ ము 

సేయుచో నచటికి శిని వీనితాశ | యాయత యదువంళ్యుం డగిగి గర్భమున 

రాజుల నొడిసి యా రాజూస్యం గొనుచు | రాజమార్షంబున రాం జూడ లేక 

భూరిశవుని తండి భువిసోమదత్తుం | డా రథధికని. చాశీ యాలంబు సేయ 
1కితులు ముదినో చ్చి పిరథులె (సావీ | ధారుణి నిగువ్రురు( డలు పట్టు, 

నుని సోమదత్తు నిర్దంచి నుం “బ్రపానిం | గూన క్రొ స్పూన్ గాలా్య్మా_.న పిక యూడ్చీ 

తన్నియుం జంపక దయవుట్లి వికుపం | దన్నునడ్డ యతీంకు తడయక పోయి 

హరుసకుం డపబు సేయం జెద్దకాం | వరిగి మి" ౪కక్రి తిని యరిగ నాలోన, 

ఆతని సుతుంపను సంశటం జాన | భూ తేళుం డంచలోం బొడచూవి కృపను 

' ఓనోవుద తృ నీర నయించు సుతుయ | చేసు 0) వానకి నొప్పీ శినినునునునికి, 

ఖా by ప్ పని "వేపి పోవుట పీ సిఏ | కీవష౮' ణే రిణవుయం నిట మోంద వినుము, 
ny 

భూరిశ్రవుండట్లు పొలినీసం గడ | జెర సెంధవున క్త తీరి్ంపం జేసి 



కాళీ ద ప పద భార తే ము 

కరుడు సాత్యకితో యద్ధమా నేన్. యోడిపోవుట 
ac) 

వెనుక పీశ్షీంఫుచో విను కస్టండపుడు | శినినరుః జి సేయుచున్నా డు. 

తమ జోదు వడిన? నోధమున గర్లుండు | శ్రమము దీ "టన నుబ్బు సాత్యకి పెనం 

నయ్యాజి భునముయ్యె ; నంత సావ్యకికి. | జయ్యన రణమబ్బె జననాథ, వినుము. 

ఇట్టున్న నాం జాజి కేంసచో నెదుర | నట్లును హాగి యిట్లు నిజసూతుం ఒలిశె ; 

౪ ఒక సన్న శంఖ మే నొ త్తెదం గాని | సకల యణ్న ఫం "దేరు సారథి, తెమ్ము, 

ఎచ్చట నెన్వని కిమ్ము డెప్పరము | వచ్చునో నేంటికి వలయు నిన్ని యును, ” 

అనివచ్చి పాంచజన్యము హారియొ_గం | గొనివచ్చి కాంచె నక్కు శలుండు తేరు, 

తెచ్చి కాంచిన మెచ్చి 'బేపక్రీశనయుం | డిచ్చు బు త్తెంచె పేళినీర్యదున కదియు, 

ఇట్టి సాత్యకిం జూచి యిందనందను(డు | నెట్టన జౌరతో; “నీ వింక రథము 

బలువిడి రాజేయుాె 6 భోవనిమ్ముు | చలము ెటింపంగ సాత్యకితోడ 
యాం ర్త 

నలుకం బోరాజెడి నంగ రా” జనిన | జలజాశ్నుం డశసిక్షి సాత్య శే బాలు; 

బోనిత్తు రధమని పూపుమై నడవ | శె నేయుం డిటం చేరు చదివీ రాజ్ఞే యు6 

బజివీనం గౌరవబలము 'పెక్కల్యడ్రు | తెజపియీ కవ్వీరు. చేల్చి రస్ర్రుముల. 

45 త భి చి గ € ఈ ఈ 4 ఇధి ఈ క! 1 66 * 9 4 + 2 ఈ ఇ టి ళో అభి 8 

అప్పుడు హరి రథంబగుట తేదథము | ... . eee 

(ప్రొద్దు పోకకు యుద్ధభూమి శేతేర | సద్దారకుండు వారకి గదియించి 

హారి ఖురంబులు (సాయ హరి తేరు గొనుచు | హరం జే ననుటయు నాంబికేయుండు: 

“ ఎందు సంజయ, విసమిట్టి 'చోద్యములు ; | కుందు లేదసరాదే కుంతి సూనులకు. 

అని. (గీడి నింక సాత్యకి గూడె నెట్టు | మును గూడి నట్టి భీముడు చేసె,” నన 

నా సూతేజుడు పట్కు ఫో నట్టు కర్టుండు | వాసీపోం బలికి పోవలో ఛీముండేంి 

వీభత్సు గథమెక్కి. పెద్దయుం (బొద్దు | (భూభంగమున మాట ఫూన్చశ యుండి 
త్గం బారు మతి పక్క; “ దమ్బుయణా ! నాకు 1 వగవవు మిోలోనివాండనా యేను! 

చిక్కిన-చో నన్ను. జిన్నయో నాడె | నక్కిాస్లం 'జేల బోయి యతని పై 6 బడుదు6 ; 

జత్తుం జంపుదు వాని సాగనీ. ” ననినం | జి త్తంబులో. గుంది జిమ్ణుం డిట్లనియె : 

1. శై నేందున + (మూ) 



(దోణపర్వము ; చతుర్థాశ్వాసము ణా 

“* అన్న, నా చెవి సోశ నాజె నిన్నతండు; | నన్ను నాడుటగాని నలి నిన్ను6 గాదు; 

సెరింపు మది నే విచారిందుకొందు ; | సీర సాత్ముండు వాండు నిన్నాడువాండె ” 

అని క్రీడి కస్టున కభిముఖం జే(గి | “ వినర భీముని చేల వెడనూట నొడీివి) 

తతనికి నీకు లేదా యంతరంబు? | అతేయు నిన్నా డెనే యందంద సేబుగ ? 

ఇప్పుడు గదర శినీందుండు తీటీమె! | ఎప్పుడు గలగర్వ మేటికి ఏకు ; 

ఎడపక గెలుచు వాశెల్ల సీయట్లు | ,.. 4౨4౦ల 2౩ 

| వపాటు పడుదువో యొణుంగు నాచేత ! 

అని తేరు వానిసై నతండు తోలింప | ఫఘున రథంఒట మున్ను కర్గుండు పజుపి 

నిలిచి బిట్టీయుచో నీ నేనలెల్లం | గెలంకుల నిగిడి కరీతి చే నుల: ను ([ 

ఆ త్రీ వరణము చేవాసుగ రణము | తాత ్లె సిసుడు భోం దలమోటణి నరుడు 

నె నేయ వాయుజ సహతుండై వారి | దా నేయుసపుకు సీతనయుండు గదిసి 

కర్తునిం ఒలిశె; “ నాకర్షింపు క్ల [1] యర నంబున వాంజె యస్కుంకు జూట్ర; 

నించుక *నిలుపు నొకిది ో సేవరంబు పెంచికై ( గాలెకు నీభత్వుం డీంక; 

ఇతేనిశె మణి చత్తు రితరపాండవులు; | శీతి నాకు సేవ యిచ్చిన వాండ నగుదు; 

శల్యుండు నేను నశ్వ నై మ గుప్తుడు | తుల్య తెజోనధి దుళ్ళాసనుంను 

నీకు. దోడగుదుము నిక్కు_వం. ” బనిన, | ఆకర్లుయ “ డయ్య, సేనట్లు నొల్బెదను 

థీమువే నొడ లెల్ల బండ య్యె న | | వమాయ మాన సహితు:డనె. నిలుతు, 

నీవంట పంతువు నేడంత నన్ను | లావును జలము నేలా డాయ కర్త! ఏ7 

నని సర్య సేనల నర్జునువిరా(ద | మొసకట్టం జేసి యమూ గర్భ చిత్తుండు 

శల్యాది భటులతో సన్నద్ధు(డై! సనం | గల్వాణవిధి నాజి ౫ెసి నసుంలడు 

చిత్ర విచిత్ర విశేష బాణముల జి(త్రభాను కాను చేస రా నేస్కి 

యాసేనం బడిన రభథావయవములు, | గీసిన ట్లొరగిన శ్రీకునండములు, 

జబ్బుగా దొటఅగిన చాపదండ ములు, | గుజ్జెనగూడై స కుంజరాంగములు, 

నట్టలె తునిసిన యశ్వ చేవాముబుం | దె సువవేసె సబైస రక్ష్తనదికి, 

చేసి మంతటం గర్తు నీతబాణ నవతి | నా సుయాధను గి ట్రి యతులా స్త్రనృష్టి, 

మృదాధిపతిం గూడి మార్షణద్యిశతి, |! నా (చాణి కుజీకి వ తాళున, తిశతి 

యువరాజు మార్కొ-ని మురుతర స్థితిని | దవిలీ కోధింప నంతేట వి విద్చిపోక 

0 . ఖు ' అర్జునాదుల ఆనుకర్శ్మ ఆ ధ్యాహార్యము. 



న్ ద్య్రిపద భారతీ ము 

యరుణు (గుంకించెడి యాస నందటును | బరుపూ న క్రోటులు పణుపం, గిరీటి 

యొసరిన పస వానినెక్కుటం టెక్కు. | తులియలు సనేయుచుం [వోచుక నడవ 

సెంధవుంశును వారిసందుల వచ్చి | గంగకాళిము వేయం గాంచి యన్నరుండు 

కరాదు లడంబుగావున వానిం | జూర్తంబుగా నేయ? జొప్పడ *కలిగి 
3c) Ce a) ( 

రునుల ద నః క ర్హార్గునుల ద్యంద్య యుద్ధము 

శ సేయ వాయుజ సహితుణా కరు | నోసేయ వాయను 2నొన్పీకి నోగ్న 
రె (Cann రా (re 

వెడల (వేగా న వేడి నానసము | ఆకరి మున్ర (రి కినుదలంట నేయుచును 

నిలిపిన, నా నాయకులు నంతండెలిన | లలి వాని రథము సల్టన నాట నీయ 

నిట్లు గాదని (క్రీడి యేనూటం గను | ముటించి విలుగనుంప మూభూప్తీ వొలవు 
రు oc: ర న్ 

నంతలోపలం దేటి యన్నవాపమునం | గొంశ యేక గీడి కోపించి మటియు, 

వాని (ప్రాణము (దోవ వడిగలతూపు | భూనభోంతరసులు పొగయ నేయుటయు, 

నది (చాణి దునిమె నయ్యర్లచం[దమునల; | బొదివెం గస్తుయతు న,స్త్రముల మటినరుని, 
గడ ఆ ) ద్ర మై 

నరుండంతం బనికి విఘ్నము పుట్టుననుచు | మరణాంతధీనుండై() మాగ్వి ఘోమీంప 

'రాభేయు నివిధ నారాచ పాతమున | బాధింపు నెడసొచ్చి పైపై బలంబు 

పవనజు _శే నేయుం బార్లు బిళ్లేయం | దవిలి పారుడు విప్పి తన వేరువాడి 
షా థి టు థి 

యలుగసల వకర్థుగానం గాధి గాజు | సలయించి విరథుం జేయ | చాణే యరిగి 

"లేరికిం గట్టు రాం దివ్రుచుక ఘార | నాగాచములలం ౩ గు నాట శలుగ్గండు 

వృవ.నేన కృపులును వెంబడి నేయ ! నిమపరంపరః (బెన్గ నితయ నేయు చును 

దొరఖఅంత వనుక కు. (నోచిన. టోని | పురడారి సైంధవు. బొదువం జూచింను, 

అవసీశు పనుపున నఖింై నములు 1 వివిధ హేతి. వాత నిపమ్ములె గవిసి 

వివ్వచ్చు రక్షముల్ వెడలనేయుటయు ! నొవ్వియెన్నక వారి నో నేసి తటిమి 
౦% u ణి షే 

'తెజుపీ సెంధవుం గాంచి దివ్య బొణంబు | పజవి నానసిపతాొక పార్థుండు దునువు 

వాండు నక్టును శౌరి వాజులం బడగ | వేడీ నారసముల (వేయా (గుచ్చి 

తొడింబడుచున్న చో దొరలు కర్గాదు | లెడ చొచ్చి కాచి రనేశకభంగులను. 
వు బాష్ప 1 ల్ల 5 1 ప wa అట్టుగా సెంధవు హరులును నొచ్చెం | దిట్టనగతి సారథియు భస్మృమయ్యె. 

1. గలిగి. 2. నొప్పికకోచ్చె. 8. నెడనాట. (మూ) 
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(దోణపర్వము 3; చతుర్ధా శ్వాసము గడి 

పొాండవు. జావేళ పాణంబు వాతి | కండ నాని నరాతిం గానమి నలిగి 

వెస నౌడుగణుచుక వీనుల దిక్కు | బింరుహాక్సుని దిక్కు పు చూచినను 

హారి నరుషపాలిటి యూ ప్తపై వంబు | నదుని నొంి SIN బలె. ౩ “ నర్మ యిట్లుగాగు 

చలము సత్వము నరం జాలు? ఇల | గెలుచు చొళ్ళ తాగక దింత లేదు, 
ఆసన లే 4 

ఆ టిమిరాది పపూయాతిమునమున | rh nme గన్ను వ వు సంజ దీవింప. 

అప్పుడా రురు యోధ లనుహ్ము మంచి |! చస్పట బడుదురు సత్యంబు మనల 

సైంధవు న_త్తశిం జంపు ; లోక | బాంధవు “వాజ్ వరాపం బరుంటేషు 3 గాక, ? 

అనిన నాగ్గతియణాని యరిం (దుంపరామిం | దస శ ర్యహాసి కాతీండును ఖాక్కుచును 

జింతింప్క, శౌదియు ను మే యెట్టి | మంతీనంబొనరంచి మూయ యంపినను 

అదివోయి యూవేళ న స్తమ.కుంబు | గదిమినుుగ భాను గప్పెం; గప్పుటయు 
t=) రా 

నంధకారము. బోల నౌందల యెత్తి | సింధురా జార్పులు నేనే వినుచుం 

జల్లగాలీకి లేచు సర్సృ౧బు పు వోత | నెల్ల దిక్కు_ లు చూడ నింతలో కౌరి 

శేంపై నిలుచున్న చ వేండ జునకు | విరుని సెంధవు (వేలం జూపుచును 

అర్జునుడు సైంథవు తల దునుముట 

“ వయుమేయుము పార్థ, యిడె వైరిశిరము | పాయక యున్నది పడమర దిరిగి; 

(చొణి యగ్శమువచ్చు. దడసిన, ” ననిన | నేణాంకధరు. గడి యిచ్శలోం దలంచి 

యాశీవివము వోలె నతిఖీమమైన | పాళుప తా్యస్ర్రంబు పదరక తిగిచి 

గంధ వూ 'ల్వంబులు గానరా. దొడిగి | సై ంధవు కుత్తుక చక్క. జూచుచును 

విడిచిన నగి జేగ విధముగ చెగసి | యుడుఏ్ధి. గోటి సూర్యులవోల నగుచు 

నరుజెంచి [వాలి సీ యల్లుని శిరము | హరియించెం బతిమాడ న(శ్రమలీల, 

హారియించి మింటికి నది పాజునెచి | శరము (గమ్మణ వచ్చె సవ్య సాచికిని. 

అంత మూయ తాగించి హారి సూ గ్యుం జూప | నంతంత వుననేవ లాజికిం గడల. 

మాయ యిట్లు హాగించి మజందితో శౌరి: | “యేయుమేయుము తల యిలంబడసనీక; 

యంబకంబుల నిల్పు నుంబరపిధి; | శంబర రిపుచూప, సత్య మో[క్రియకు. 

గథగల. ” దని చెప్పం గథయును వినుచు | రథికులు దెగి యేయ రణము సేయుచును 

1. హారి, (మూ 



ణా ద్విపద భారత ము 

దలపడనీక శృ ముల నొడ్డుచును | జెలువొంబి నవథాన సిద్దుండై నరుండు. 

వమని కథ వెప్పె నిట శౌరి యనిన | భూమి సెంధవుతండి పూర్వ కాలమున 

సింధు రాజ్యంబు రన్న ంసృచు నుండి |! యంధశారి6 దపంబునందు మెప్పించి 

పట్టిగా సీతని ఒడసెం జెంపెసల, | అక్లిచో నృఫుంబల్కె- నాకాశవాణి; 

“ వినుము నృద్ధ్గకు త, వీనిమ నృ్మకము | తునును, నేమరియుండ శుగములో చైరి ; 

(పతికార మేమైనం బెటింహ. ” మనిన | నతండును బుసశ్తమోహమునం జింతించి 

“యిల ఏనితల గన్ని యెవ్వండు వ్రైచుం |! దల (వక్కాలి వాడు ధరం (బెళ్ళుం గాక? 

యని తీపోబలమున నొడి రాజ్య మున | దనయు యౌవన వేళ దగ (బతిస్టించి 

చని యా భవముంతఒంచకమున సర్ధి | నొనరించుచున్న వా డు(గతపంబు, 

పాళుపతౌ(స్త్ర,ంబు దపడి తొడిగి | యీ శిరంబచటికి నీవు వో నేసి 

వాని యూగువ్రుమోోూద “వసించు మిప్తుడు | దీని ఛారుణి( (దోచి కోళ్ళు వాం’ డనిన 

నాడింప( గీలురూపాడినయట్లు గ్రీడి యాయత్న ౦బు కీడం చేసినను 

ఖండేందుధరుతూపు గగన మార్గమున | గాండ పరంపరాకారమై నిగిడి 

తలనొని పోయి వృద్ధత(త్రు నూరు | తలమున వైవ నాతండు కన్ను అెజచి, 

హో వుత్రకా ! యని యది ఛాతీ | (దోచి యూ పజ్జ తలవక్క-లె తాను గెడెసె, 

అప్పుడు గానియాడి రమరులు పార్థు | ముప్పులకలు మేన ములిచె ₹"68ిని, 

శినిపతి భీములు సింహనాదమాల | నొనరించి రప్పుడు నొచ్చె నప్రజయు. 

ఉపకరించిన తూప్రు నుపసంహరించి | రిపులం దోలె నరుండు 1లేఖులు పొగడ, 

తల గూలునందాశ ఛాతీ జాంబడక | తులువమొండెము నుండే దుక్కుదుక్కనుచు; 

సీపుత్తు లేడ్చిరి నేల ([౧క్కుదల ; | నా పాండన్సుల సేన లాచ్చె నవలను. 

పగతు దిట్లుప్పొంగం బతులు శోకింపం | దగవుపట్టు దలంచి చాణియుం గృపుండు 

హరుని కంఠ విపాగ్న్ని యతని నే తాన్ని | ధరఈ బర్వెననంగ నిద్దణు. చార్జుం దాడి 

“ కొంతయాక్చిన నోరం గు? య్యను మాట | శాంకేయ భటులకుం గలుగ చేసినను, 

హరి నొచ్చి తానొచ్చి హఠూలు నొచ్చి,యును | నరుండట్టి యంపవానకు నోసరిలక 

దిక్సాలురిచ్చిన దిన్వబాణములు | వాక్పుష్పముల6 బూజ వాటించి తొడిగి 

'యేసినం (బతిబాణ ఓ మెక్కుక (జాణ | యోసరిం చెం; గృవుండు నొక్కి.ంత నిలిచె, 

నిలిచి మంత్రంబులు నేప్పమై నొడువ | నిలువక యది మంట నెజయ నేతెంచి 

1. రేఖలు గడవ. 2. మెక్క_డ (మూ) 



దోణపర్యము ; చతుర్ధా శ్వాసము నానా 

కృపుల (దోచి యాత జెక్కిన తేరు గాల్ప | నృప ఘోరమూూర్భ మునిం నజ్జోదు, 
చిక్కిన యోధులు చిక్కు_తె పఅవ | నక్కి రీటి మురారి య త్యాదరమున 

నాలింగనము చేసి * యవుర గాండీవి! | మేలు ! నీచేగాని మెదుగరు పీరు ; 

నేంెంత (వాలదు నీచేత బలము! | వాడి దెచ్చితిం బాండువంశంబునకును. ” 

అనిన సగున వాళి యతండంత వాంచ్చి | “ నిను జేరనార మన్నిట నేవి కొజత | 

నొగలు దొక్కుక శౌర్యనుత ! నీవు గెలిచి | నెగడ నిచ్చితి కీర్తి నీ జాసులకును. 
అట్టుండె నది యింక నధినాథు నునికి | యెట్టిదో 'తెలియుద మిటం (దిపూ రథము, ” 

అని చెప్పి కౌరిచే నట్లు చేయించి | ఫఘున శంఖరవముతోం గదలి యర్జునుండు 

ఎకెనేయ భీములు చక్రరత్షుకుల | తో చేగివచ్చినతోవనే పట్టి 
వీనమంత ధర్మిక్రి [వీలక రధము | నా నీవు శవరాసు లడగొన నడవ, 
గురుడు నిల్పిన పౌంజు గురు కురుభటులు | దురమున వెజుచి గొందులు దూజవచ్చి 
యరుణాస్తమయ వేళ నల్లంతేం దోప | నరదంబు డిగ్గి (వీయంబుతో రాజు 

నల్లయోధులు గాల్య చేతేర్య ధరకు | నుల్లంఘునము చేసి యుభయ కృష్ణులును 

ఎదురేగి (మొక్కిన నిరుగేల వారి | నుదురులు ధర్భసూనుండె_త్తి దాల్చి 

యొక్క- కాంగిటం జేర్చి యురమున నొత్తి | పెక్కు దీవన లిచ్చి బీభత్స్పుతోడ 
“ ఘనుండు చేనెత్తురు గాకుండ రిపుల | వనమాలి కృపం జంపి వచ్చితే మరలి! 

యెదురులు చూచితి నే. *” నన్నం (గ్రీడి: | “యది నీవు రిపులపై నలిగిన లావు; 

నీకు రశ్షైన _శెనేయ వాయుజుల | నాకు రక్షుకు నీవు నడవిన వాడి; 

(దోణుని రానీక దొరల గాల్లొాలిపి | క్రోణీశ, రణమోన్ర చూవీన కరుణ. *” 

అనునంత భీము సాత్యకులు (మొక్కి_నను | జనపతి వారిని సరిం గాలిలించి, 

యొగి యుభామన్యుండు నుత్తమాజుండు | మొగపడి (మొక్క నిమ్ముల సమ్ముతించె. 

అని సంజయుడు చెప్పె నాంబికేయునకు | అని ముని జనమేజయ శీ తిపతికి 
జెప్పినగతలిం జెప్పం జెలి యామోంద | నెప్పాటం గతచెల్ల నెజి/గింపు ? మనిన 

భానుకులాంభోధి పావన చంద! | భాను కోటిసవహ్మాస భాభానమాన ! 

కరుణా కటాఠు వీక్షణ! దయాలోల! | సురరాజనుత ! మహాసురరాజ హరణ ! 

ఇది సదాశివ భక్త హితేగుణాస క్ర | సదయ స్వరూప కాశ్యపగో(త్రదీప 

(శ్రుతివాత్ర వల్లభనూరి సత్పుత్ర నుతిమద్విభేయ తిమ్మయ నామభేయ 

విరచిత (దోణాఖ్య విపుల పర్వమున | నరుదు మలం జతుర్ధాశ్యాస మయ్యె. 
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(శ్రీ వెస్టవాధారు స్థిర కృపాపూర్య | పావనమునినీవు పరమాత్మ, రామ! 

(యాంతి నంబుధి గట్టి పతి దైత్యు గిట్ట | నీతీందెచ్చిన సాహనీ ! చి త్తగింపుం 

అక్క-థకుండు శౌనకాది సన్నునుల | కక్పధాసూ[త మిట్లని చెప్పందొడలౌ : 

ఇట సుయోధనుం డాత్న * నింద్రజుం డింత | పటుశ క్రి మెజయునే పగ” కని పొగడి 

పొండుసూనుల గెల్బు వగపీంత యణంగి | దండాధిపతి చూడం దడయక వచ్చి 

యాతని కిట్లను: “ నకట! నాకేటి | భూతల రాజ్యంబు ! పోయెద నణణి ; 

ఒజగె భీష్టుడు శయ్య నొకటికిం గాక; | నుజిమె చేడక్రైోహీణులు చేయడు (శ్రీడి; 

నమ్మిన చంధవు నరున కీవలసె-; | దమ్ములు చచ్చిరి తగంబోరి బాల, 

పొండవకులమెల్లం బడ నియ వగపు | ఖిండీంప నేర్తునే కార్చు కాచార్య ! 

కయ్యంబు తలమోచి కస్టండు చేసె; | దయ్య మాతేనికి సైంధవు నీక పోయె. ”” 

అనినం గోపమువచ్చి యాచార్యుండనియె : | “ విననె! మున్నును బారు విజుప రాదంటి; 

పొంవాలురం జంసక కవచంబు ఏవిడువనని (దోణుండా (పతిజ్ఞ సేయుట 

శకుని వై చినయట్టి సాశెలు చేంటి | కకట! పార్టుశరంబులయ్యెం దప్పేమి ? 

పడంతి (జ్రాపది నట్లు పజిచిన పాటు | కుడుపక విడుచునే కురురాజ ! మిమ్ము. 

అడవులం దిరిగి వారరుదేర ననికిం | దొడంగితిం గాని యందున శాంతిలతేదు. 

విదురవాక్యములేల వృథపోవు రాజ! | మది నింత తలశకు మాటిమాటేకిని, 

కలన -సెంధవు నేల గాచికోవైతి ? | వలదంటిమే? పగవాండవె నీవు! 

పక్కలు పాంచాల పాండనవుల్ గాల్బ |! నొక్కె_డ సీవును నుడికింపం దగునె! 

వూరు పోరాడుండు మో చేర్చినట్లు; | ఏరు నా (ప్రతినయు విను మాక్షణంబం 

వను బాంచాలుర నెల్ల వధించి | గాని కత్తళ మూడ్యం గలవాండ. గాను, 

అరుణా స్త్రమయమయ్యెనని జాజికుండ | మరలింపు మనసేన మజీయు. బోటునకు, 

నమయక తప్పు పాంచాల “సేనలను | సముయింప జెప్పు మశ్యన్థైామ. కొనుచు 

1. సేమంబు, 



(దోణపర్యము ; పంచమా శ్వాసము ౧౦౧ 

నాజిసంభమమున నాననం బలర | నాజూడ సక ల్వసై నము. గూడ దిగిచి 

'యసమున రణయత్న మతం డాచరింప | వెస గర్తు డగ్గటి విభుం డంత బలికె; 

ఈ ముదుకం డాశ్చర్యపు మొన పన్నె.6 గాని | తుది జూబవిడి చె బార్జునిం జా-చచిదూచఛి, 

ey మైంధవు నింటనే పెట్టి | కట్టడతో రామె కలహింపం గర్ల! 

సేనలు వీరీతిం జెడవు ; చేశున | నా నరుండును బోవు నది తస్పె గాని, 

ఇట్టి నమ్మనిపోటు సీ దోణుం గొనుచు | నెట్లాజి దొడంసద మెటిగంపు, *” మనిన 

గొంకక వాండాడె; * గురుం డేమిసేయు! | నింకిపోదేమిట నీ పాండ వాస్టి. 

ఇచ్చోట వాటమై యితీంయండకున్న 6 | బొచ్చు పాండవ సేన ఏజుజువుచ్చు నపుడు. 

కావున గురు నాగ. గడవకునొవ్వ దైవమే చంపె సెంధవు చేమరించి. ” 

అనునంత వార్నిసైన్యములన్ని గవియ | మనహైన్యములు (దోణుమాటున(వియ 

ఘోర రణంబయ్యె "ఘూటక సుభట | వారణ రథ ధూళి పే న వ్వేళం 

ఆధూళి ఖడ్లధారాహత భగ్న | యాధాంగ రక్త పయోభార నణలా. 

అస్ర్రపంజకముల నంధకారంబు | నిస్తాణమై తోంచె నిజమైన యిరులు, 
అందు దురో్యోధనుం డాదికొన్నట్లు | జెందంబునందు. గడిందియా కాంత. 

బాకశాసను బోలె బలమర్లనంబు | చేకొని సేయుచు జినునిం బదిట 

ననిలజుం బండెంట నధిపు నేనింట | శినివరు వింశతి సేనాని నవతి 

గవల నాజీంట శిఖండి వొమ్మిదిటం | దోవకి సాత్యకి మూట (దుపదు నేడీంట 

(డాపచేయుల ఘుటోత్క_చ శేకయులను | రూవీంప మజియు పేరుల నట్లు నాటి 

'మెలంగం జొచ్చిన, నుక్కు_మిగిలి ధర్మజు | తలపడి వాని (పతాపంబు మావీ 

ముదురు వాలమ్మున మూర్చిల్న నేయ | నదలించి (దోణు. డయ్యమసూతిం డాశి 

“వేశేయునంతలో. దెలిసి రారాజు | చారుణనగతి ధర్శతనయు నసేయలోను 

అక్కడి తే నేయుం డతన్నిశ్తై యెక్క | నిక్క-డీ సేనలు నితనికై యొక్క 

సంకులరణమయ్యెం జాూపకింజినుల | టంకృతి గవులజూండము తీం|డవెట్ట. 

కలశజుం. డపుడు కేకయ పంచకంబు | నలుకమె6 జెండాడ్ యంతటం బోక 

(దుపదజు కొడుక లం (ద్రుంచి తూటాడే, ! నపుడు (దోణుని చిపియనురాజు తొంశీ 

చాప సారథి రథ్యాశములతొ క హాడ్ | నాపద్ధనంబయ్యె నతని వింటికిని, 

1, అనయ్య, 2, సురపుచ్చు, (మూ) 



౧౦౨౩ ద్విపద భారతము 

ఒక్క--చోం గర్గ నాయుజులకు రణము | నెక్కౌన్న6 గర్లుం డాన్ఫపుని కో ల్లలను 
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పడీరి దుష్క-ర్జ్మ దు(స్పృ వాలను వారు! ... క. 

ఉన్న వారిద్ద జు నొక తెరు గాక | కన్నన పాణీరి కన్న తొవులకు. 

కరము భీకరముగా+ గరువలి సుతుడు | తెజుంగొప్ప? దససేన దిక్కు చూచపుడు 

రక్రాబ్బములరీతి రాద్రవిస్ఫూర్తి | యుక్త (కమంబునై యొనరం గన్ను లకు 

దరమిడీ ధర్భనందను దిక్కు చూచి | కరములు ఫాలభాగమున. 'దేస్చుటయు. 

(బళయ కాలమునాంటి భగ్గుండు వోలె | నెలకొన్న భీముని నిజమూూర్తి చూచి 

ధర (్రసుతుండును దనరంగ [దుపదుం | డర్జిలిం గవలు విరాటు. డాదిగను 

సొరిది నాతని దిక్కు. చూడ శంకించి | తిుగు మోముల వినుతించి రందజును. 

సొలవక శై నేయ సోమదత్తులకు. | దలపాటు గలుగ సాత్యకి జూచి యతీండు ; 

“ 1బోయ చాయ విశంక భూరిశవసుని | డాయ యేసితి చెందు. చాగాదు పోయి! 

బలియిత్తుని ” న్నని పలికియు నతని | బలుతూవులకుం గాక పాణం; బాజతీనను 

సాత్యకి కలిగి యశ్వళ్ఞామ వచ్చి ! మృత్యుజిహ్వలం బోలు “వెజుగటమ్ములను 

దడవిల్లు గొని యేయం కిద త్కాల లజ్జ | బలములతో హిడించాసూతి చొచ్చి 

'ఘోరశక్తుల నాటు గురియ న్మాడాణి | నారసంబున నవి నజుకుచు నిగిడి 

యంజనగిరి రూపు నతని నందనుని | నంజనపర్వుని నసువులం బాప 

“గొడుకు (గక్కిాంతుం బోకమి (చాణి”, యనుచు | నుడుకున హోాడింబుం.డుగబాణముల 

వర్షించి యొకళ క్తి నైవ సహస్ర |! శీర్షియై యాశళక్రి చేర నాడ్రాణి 

పట్టి మైడీంబునిపై నది వైవం ! ఒట్టక భయమున బాణా నయ్యసుర, 

వాని ధృష్టద్యుమ్ను వాయుసంభొవులు | పోనీక (దాణిపై( బురికొల్పు కొనుచు 

నెక్కి. "తొరును నేయ నితండును నెక్కి. | సుక్కక యొక్క యమక్షోహిణి నటే. 

ధరణీశ యావేళ (చాణి యుద్ధంబు | కరము భీకరలీలః గానంగ నయ్యె. 
చలమె ర్తి యంత బొంచాల నందనులు | తలపడి సురథ (శుతంజయులనలో 

తళ ళి న 4 కళ 4 Orr) శి9 శి | . 

మొగమైన యేడుుర ముదలించి చంపి | తీగు కుంతిభోజనందనుల. జెండాడి 

1, బోయశాయని శాంభ ... కోశ సేసీతి ఇందుబోయెదుదాయ. 2,యీరు. కి. చాల్మా_అలబ్ల, (మూ) థో 
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భీముజు మూర్భా సమేతులగాం జేయ (౧ | నా మహాత్నువి కిన్క_ కప్పుడు వెజుచి 
సోమకుం డా భీమసుతు నెత్తి కొనుచు | నీ మొన భటు లార్య నిల్గక పె, 

అప్పుడు భీముండు యనుసూతి కనలు. | దెప్పిరి నిలిచిన దిఫవైవంశ పతియు 

సేనానియును సర్య సేనలు (చౌాణ్ | ప్రై నాని నదివ న్నీపజ వారిం బొదివె, 

అప్పటి నిస్టురాహవ విభవంబు | చెప్ప నెమ్యుది జిహ్వా “శేపూహి'కై న, 

నరదీ వ్ నృపుల థీవుళాదీ చి తమముం | బొరనీక తిమికంబు సుఖ గాటంచె, 

భీమ శు (డు చాహ్లాకుని నుజియించుట 

వినుముంత రణములో వెదకి శై చేయు! దస కోపమున సోనుదత్తుందు తెశ 

యలిసేయ భీముడు నాఘటోస్కాచుండు | శిస (పొత్రుండును దొప్కుసేయవచ్చినను 

గొడుకువకుసు బాప్తాకుండు తోడువచ్చి | నడముడిచేం జచ్చె వ(జ్యోన్త్ర నిహాతి, 

ఆతండీల్లిని మణీ యథిస, నీసుతులు | వాతూలసుతు తూలవై చు యత్నేమున 

ఘునశ_క్రి యుక్తులై గలిసిన, నాత్మ | గనలి యందొక పంచకము భీము డడంచి 

వృషరథుం డనువాని వెస గర్ఫుతేమ్బు | 'సష్పుథారఒకు బపీ యిచ్చి వెండియున్సు 

ఘనులంబన్ని రువుర ణాంఛార విభుని | యసజాలం దే్నటార్సి యూర్చన6 గవిస్పి 

లలి సూరసేన మాళవ బాహ్లికాది | బలములు భీముమై బర్వెం బర్వనను, 

అట యుథిష్టురు నాజ్ఞ నచటి జేకీయ | భటులు నెక్కిన నాజి బరవసం బయ్యె. 

అప్పుడు రాజు దోణావాళ్యు. గదిసి; | * యెప్పుడు ఏ బాస? యిటె ధర్మనుతు(డు 

అలసినాం డర్జునుం డటమున్నె యలసె; | తలతొని వారలం దలపడ,” వనిన 

బులి గోల వేసినపోల్క్హ్ న్యుగమునం | దలపడి (దోణుండు ధర్శజుపిరా(ద 

దివ్యా_స్త్రుములు చెక్కు 2 తెజటయసల నేయ | నన్యా ప (బతిసాయ కావలి నతే(డు 

నడచిన, నంత (బ్రహ్మ స్త్రుంబు గురుడు | దొడిగి యజాతిళత్రునిమూంద నేయ 

శతమఖనుతుడార్య మైన్యంబు వొగడ | నతిండది నిలిపె (బహ్మ్మోస్త్రంబు నేసి, 

వడినంత నెడ సొచ్చి వారిసేనాని | కడు నొత్తివచ్చినం గలశజుం డొ ర్తి 

పాంచాల యోధులవై నంత నలిగి | [తెంచెః దచ్చిరములు (తిశతికి. గలుగ. 

అంత ఫీమార్జును లట విశాటాదు | లంతంత నెక్కి యేయల [దోణుకొజకుం 

గాలాగ్ని నెదిరించు కౌరవభటులు | (నాలిరి పెక్కొ_ం(డ్రు వారి శ స్ర్రముల. 

1. నిషుధారణకిచ్చె ములి-ది జెండియును. 2. తెరగొని, (మూ 



౧౦౪ ద్విపద భారతము 

అ తృటి నృపుచిత్త వులరింపు తలంపు | హాత్తం గర్జుండు చేరి యంజలి చేసి, 

“ రారాజు నీకు భారంకైన పార్టు | మారుతి ధర్మజు మడియింతుం జూడు, 
నా విశయాప మెన్న డుం జూడపీవు; | నీవల్ల భోగినై యెట్రయు వే వేకు (ఫ్ర ” 

కృనాచార్యు(డం కర్చు బరీవానసించుట 

అని నేర్నుమై నాడ నావలంగ్భపుండు | చని, * పతి నమ్మెంబో సత్యమాడితివి ! 

నీకు. జిక్కి పాండు నృపసూనులప్పుడు ! | మూకుం (గొత్తయె కర్ణ మహి నీదుకడిమి ! 

నరులు గో గహణమునాంటి సౌారుషము | నరులు గంధ రాంజినాంటి పౌరునము ! 

పరిగణింతురు ; నీవు పలికినం గలటెి?)” |, . =e 

అనుచు నవ్వినం గర్హండతని ఏక్రించి | * విను నీకుం దక్కు.వా చేయింట చేను? 

కోోయుదు నాలుక గురువై న నెతి;! వేయుమా నాతోడ నెవ్యరు వీరుసా ! 

శీతిపతి కెచ్చోట గెలిచి పెట్టితివి? | పతి కార్యహాని నిర్భయులార! ” యనిన 

వాలెత్తుకొని (జ్రాణి వానికి నలిగి | నేలక్షై దాంటిన నృపుం జెడసొచ్చి 
వారింపం గర్ల్ఫుండు : “ వారింపనేల ) | చేరి నారణము పఏక్షీంపనీ యతనిం ; 

గుత్తుక దునిమెదం గొనగోర, *” ననినం | జిత్త శాంతిం గృపుండు క్షితిపతిం బలిశె ; 

ఓ కక మాన్యు(డు గాన నృప, మమ్ము. గర్లుం | చేకీడు వలికిన చే 'మొల్లమలుగ ; 

నలుకకు వేళఠభయేయకటనేం ” ,డనినం | జలువగా నృపఫుజాడి జగడంబు మానె. 

అంత గర్లుండు పాండ వావలి' మోదం | బంతంబు వకు. దగం బై పాటుచేసి 

నానూంక్ శరములు నాలుగు నైదు | నామొన వీరగా న్యము దూట నేసి 

రాజుల శిరములు రణపఏప్ధి గెడవీ | వాజుల రథముల వడీ నుగ్గుచేసి 

సామజంబుల భటసమితిం జెండాడ | నీ మాడ్కి_గాదని యిం[దజుం డడరి 

వాని బాణములోలి (వయ్య బొణములు | వాని బాణములోలి (వాల విల్విజిచి (?) 

మమొండువింటికి. బాజీ యొగ్గెకునెడను | గుండియ యొక కోలగువికిలనాటి 

'కేరుఖండింప రాజేయుండు కృపుని | తేశెక్కి_ పాజె బుద్ధికి సిగ్గు లేక, 

అప్పు డర్దునుమోంద నధిపతి యనికి | గువ్పీంపం జూచిన గురుతనూభవుండు 

మాటలు పెక్కాడీ మరలంగ. (దోచి | గాటంబు మెజబయ నక్కడం. బారు దాడీ 

కపికేతు రథ వృషాకపి కేతనములు | నపకారముతిం గప్ప నాయు[గ్రతకును 
బాండు బలంబులు పాటె; నుద్దండ | చండిము౭ గదిసి ధృష్టద్యుమ్ను ( డపుడు 
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(దాణితోం బెక్కుచందములం బోరాడి | నాణధారలం జేరుపడిన భీతిల్లి 
పాణె; నప్పుడు భీము వొాండవాగజులు | చీరిన రావయ్యె నసేనలయ్యనికి. 

ఇట్టు (వాణి చెలంగి యేయం గిరీటి | గుట్టుతోం బిల్చి యా [కోధువిల్లునిమి 
సూతపహీనుని రథ్యశూన్యునిం జేయ | నాతని శెడసాచ్చి రఖల కౌరవులు. 

అంతం గాల్మొ_ని మెక్కి. యాసేనమిోంచం | గాంతేయు సేన సంగరము సేయం, 

మలసి వంగాంబస్థ. మ।ద్రమరాట | బలముల 1నజుశె చేర్పడ ఛీముండంత్, 

తక్క టి బలమును (కాణి గాల్కాలుప | నెక్కుచు నరుంజేయ నెడయుచు బాజె. 

సోవుదతు.డు సాత్యకితో యుద్ద మొనర్చి నుడియుట ut: 2 ధి 

సుతుని. దండన భ్రాసి సోమదత్తుండు | మతిమండ నె నేయు మటియును చాశి, 

సూతుని దునిమిన శోకించి యతండు | సూతుడు తానెయె సోమదళత్తునుని 

శరవిద్యం దలపడి శక్యంబు గార్ | పరిఘశ క్య్వాదులం బజువీ భేదిలక 

గిరులె త్తి వైచి యా[క్రియకులోపడక | కరముప్టి. బొడిచి యాగతి గెల్పు లేక 

సోమరియగుచున్న చో, ఘటోత్క_చుండు | భీముడు నెడసొచ్చి పెద్దతోడ్పడిన 

నాపస రథికుండ్రై హరితమ్ము. డతని | నేపెసలార బిస్టేసి వధించెం 

తమసేన కిట్టు లాధారమా జోదు | సమసీన దొర లెల్ల సాత్యకి మింద 

నేకయత్నంబున నేలిన దిగిచి | పోక యందలు ధర్శపుత్తుండు విప్పి 

(దోణుని. దనమిోందయ దోలిన రధికు | గాణభీకరుం చాణశి భయమింత లేక 

చేరువ ృమ్ముండు జివ్హుండు నున్న ! సారయుక్షి ననేక శరములు పలుపి 

(మోయు చాపము (దుంచి మూర్చితుం జేయ | నాయెడ సౌరి యిట్లను నరపతికి ; 

“ కొఆవిచేం దలగోకుకొన్నట్లు (దోణు | నెజీగ్ యజీంగి నీ 'వేలడగ్గజుదు ? 

భీము జెంతకు లేడు పెనలొడుం గాక | శ్రీముఖ, సీవిట్లు చెయిచేసికొనకు. ” 

అనిన భీమునిపజ్జ నారాజువోవం | దనమూార్భ బేటి యంతట [దోణుం డలిగి 

యమసూతిగతి చూచి * యటు పోకుపోకు | సమర ధర మును విచారింపు ' మనుచు 

నటవోవ, ఛీమసాత్యకి ఘుటోత్క_చులు | భటులు వెండియు [దోణు (బదికి పోనీక 

యడ్డగించిన, సీభటావలి వారి | నడ్డగించిన ఘోరమయ్యె రణంబు, 

1. నఅకి రేర్చడ ఫీనునకులు. (మూ) 



౧౦౬. ద్విపద భారతము 

ఇందు (దోణుండు కుం డీటు (దాణిశల్యు | లందు సోమకుండు సాత్నేకి భీమునరులు 

నేలిక తానన నెల్లగాం బొడిచి | రా లోక సంహార నూ శ్పర్యముగను, 

అంతం గౌరన సేన లాసేవలకను | ఎంత పీల్ న్య దెజిగ కాల్కౌ-లివి 

నేనాని రయొక యొంప నే సీ యొక్షు: కుల | జొ న భాగ ప్రి త్త వార్శ స్రములకు | 3 
న్రకుని నిత్యా మ, జానించి. కనును 1 పకుకూరముగ వెన్క శల్యుతో నిలిపె. 

అనిన సంజయ. బలె. ౫౯. వీశేయుంజు; | “ భున తినిరంబుతోం గల వె కయ్యములు! 

ఉపచారములు తేని 2ముడురు కట్టే సు? | విపరిశ ! * మనుడు నసిగభు6 బల్కెానతండు ; 

“వీక్షటిలో నాజి సేయరు బాను | భూకాొంత్క వినుము నిన్నుత్తు డావేళ 

సవరణ లటువ్య్టె సరసం గాల్బంట్లు | దిపయకోలలు నట్టు తెజలబ గావించి 
యరదంబునకు. ఒడి హా స్తికి నేడు | వారికి? రెండుగా నాయ త్రపబిచి 

పట్టించి పొడవ్రుగాం ఒడగలు చెలియ | బస్రంచు గతియు సంపద వేర్మిం జేయ 

నితనిం గన్లొని నారు నిజ్రి యత్నంబు | ధృతి జేయ నది దీపదివసమై తోంచె. 
శ్రోణీశుం డప్పుడు సుభటులం బలికి | * (దోణునిం గావుయడి (దుపదజు బారి; 

నతే(డింక మనల నియ్యాజిలోం గాచు; | హతుంజేయు. బిదప నయ్యగ్ని కుండజని. 
నరుండు కర్ణుని పాలు నొపాలు భీము | డరయం జిక్కి_నవారి యల నెంత ?) *” యనిన 

పాండవ కెరవవీరుల ద్వంద్వ యుద్ధము 

వినెక్క డి వక్కొడ నెక్కి సైన్యములు | [కిక్క్సిజీసిన ధూళిం గలి కొనక 

యన్యోన్య జయకాంతు నాఫీల లీల | జనము నేయుచో, శమన నందనుడు 

కృత వర్శ దశ్చీణగురు భోజాప్ధి | నత9 నా అమ్ముల హయముల నటికి 

తరువాత వాని చితపువాయి వాడి | తీఅచుటమ్ముుల. బాత ధరసంచలింప. 

భూరిశ్రవుని సూను భూరి యన్నాాని | శౌరి తమ్ముడు (దుంచె శరములు పఅపీ, 
కలశసంధొవ భుటోత్మ_చులు పోరాడి |! యిలవాలి రొక్కట నిరువురు మూర్చ, 

మారుతితో నీ కుమారుండు రణము | వారక సేయుచు వాని నోచేసి 
ధనువు ఖండించి యాతనిశ క్రివాత | మున [మగ్గి నూర్చిల్లె మొన లెల్ల నేడ్వ, 
ఎవ్వండు ముూార్చిల్లు నిల్యవాలుం 'దెలియు | నెవ్వరి మజిగానం డీతీయ సందడిని, 

1. సుకుమవూరుగతిం 2. యొ శ్ళేట్టుయా"పె, రి. చెక్క_డ "సెక్క_డ, (మూ) 



(ద్రోణపర్వ్యము ; పంచమాశ్వాసము ౧౦౭ 

కర్చుండు సహాబేవుం గలహించి 1నొంచి | కర్షళూలములాడి కాచిపో విడిచె. 

నృప, మత్స ఫ్రపళి నతాసీకుండు శల్యు | రిపు శౌర్యం దాశి పోరికిగాక యిాల్లె. 

అనుజుం డీల్ల విరాటుం డొ శల్యుం ఉఊాశి | మనసు నిల్వక పొజె మనసేవ దెగడ, 

(ఛాపచేయులకు నీ తనయులతోడ । నోపినంత రణంబు నొక్కటం గలిగె. 

ద్రుపదుండు వృషనేనుతో ఘోరయుద్ద |! మపుడు సేసె యుగాంత మయ్యెకోయనం, 

నకులుతోం బోరాడి నారాచహతుల | శకుని చలించి జర్జరతుండ్రై పాణ. 

'కృృపుండు శిఖండియుం గినిసి పోరాడి | యపగత చేష్టులె రన్యోన్య వాతుల, 

తలపాటు (దుపదనందన కుంభజులకు | గలిగెం; గల్లి యంత. గలశజు నతండు 

తెమలనేసి సిడంబు తేరును విల్లు. |! దుమురుచేసి జవంబుతో మాది కుజీకి 

యసి (వేయుచోట నయ్యసి కృపాచార్యు* | డిసుముగా వెస చేసె నీనలనుండి, 

అపుడు (దోణుని గావ నాస్భపు( (దోవ | నృపు నౌల్లు దిక్కుల నీ భటు లెక్కి. 

యిరువుర నెడసాచ్చి యయ నచ్చాయం | బరయగి వారినెదిర్చె. బొండనబలము, 

సేనకు (బతి "సేన చేంతకుం జేత | హానికి. (బతిహాని యందిందుం గలుగ 

ఏ[తి మనరాదు విముతేసంకోలము | నీగితి మనరాదు నృప, సైనికులకు. 

సకల ఘోవంబులు సంపదాయమున | నొకట ఘోవము నొందునో యనరాదు, 

ఆ దీర్ధరణమున నంగాధి రాజు | ఉఊూదవసింపహూు సాత్యకి నంటం దటీమి 

చేరువ భీముండు జిష్టుండు లేమి | సారథి రథమును శరముల నాలి 

కర్త దుర్యోధనులు దురాలోచన శేనీ సాత్యకిని దలనడుట 

విభున కిట్లను; * చేవ, వీని నందజము | నభిమన్యుం జంపిన ట్లన్యాయవృ ర్తి 

ఖండింత్ మనువుగాం 2గడయ్స్ యీాకరణి | గాండీవి ఛీములు గావశే, ” రనిన 

సమ్మతించి నృపుండు నఠలమం(త్రులకు | నమ్మాంత మెజట్0గించి యాక్షి యక్కుటయు. 

గావలేక కలంగి కాంతేయు సిన | యా వేళ సాత్యకి హతునిగా నెన్ని 

హాోహామహోధ్వను లాకొసంబ[దువ | వాహాోదు లనిని నిల(క పాణిం బౌటు, 

చయుదు గాండీవి నిక నని శకుని | కియయుత ఘోటికల సహ[సదంతులను 

వేయిరథంబుల విభునాజ్ఞం గొనుచు | నాయెడ నిగుడుచో, నది చూచి క్రీడీ 

1 నాచ్చె. 2 గళడి యీగళది. రియయిత ఘోేటుల, (మూ) 
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౧౦౮ డంపద భారత ము 
య 

తొలుత. (దిగ రలతోం జేయుచున్న | కలపహాంబు చాలీంచి ఘను భీము గొనుచు 

నీలు మని నిజసేన నిలుపుచు. గదిసి | కలన సౌబలు గర్వగతి చూచి యలిగి 

వానిం దీవపుం దూపువాన ముంచినను | సేనల మగుల నొంచియుం దొంటిభంగి 

విచ్చిపోని విధంబు వింతగా జూచి | * యెచ్చట 7ల్సిగో యిట్లు వా రుజక ! 

కానము చేరువ? గగ్గాదిభటుల ; | నె నేయుం గానము శంకయయ్యూడిని ; 

ఉల్లవో ఘోరాగ్ను లుప్పొంగు రణము | చెల్లెకు నటునేను చేశెద, ” ననుచు 

నోడ ముంచిన రీతి నొకని నాసేన | నూడ నీక నధింప, ౯నులికి సౌబలు(డు 

డెసణెడి పాజీనం చేరు నె నేయు | దెస వెన నడవీంప ధృతి నటమున్న 

సౌభ్మదుం జంనీన సరణిం గారవులు | నోభితయళు అినిళూనుం జంపంగ. 

దలంచి యాతని కేతు దండ రథాశ్య | ములం (దుంచి సూతుని మూర్చితుం జేసి 

మిగుల నోశేయుచో, మేటి బీభత్సు( | డగలించి యటకుం జయ్యన నెడసొచ్చి 
మునుప సాత్యకి రథంబునకు రాందిగిచి | వలునల వై నలిగి యమ్ముల జడివట్టి 
కోర్టు సౌబలు౭ గృప్పు( గౌరవ్యు (దోణు | దుర్ని రీక్షములైన తూపుల ముంపం 

బాతరి వారు భూ!భాగంబు వణశ ,; | నానూఢి నర్జును నసురారి వొగడె, 

అలంబపుసు(డు హోడీంబుం డాంకి నుడియుట 
Cen 

అప్పు డలంబుసు మెడింబదైత్వు | లొప్పుగా- డాశుచో, నుగవుంకృతుల 
శర ముసల పాస శక్తి ఖిడముల. | గరికలేబరము®ం ఘనరథాంగముల. 

దరుళిలాతతుల నిద్దజ్నసై న్వమ'లును | ధరచలింపలోం నొంతతడవు పోరాడి 

(వోగులు 'పోగులై పొర్హాడి పడిన | బాగునం బడి ఘోరభాంగి, జచ్చుటయ్సు, 

వలమున నీశులవంటి బాణముల? | దలపడి యప్పుడు దైత్వు లిద్దణును 
రథ ఘోవషముల నంబరంబు చలింప | వృథగాని పూ.పులు *వికువని చలము 
నుడివోని కినుకలు నుకుగని పనసలు | నెడగాని కేయుజ్జలు నెన౫ నంతంతం 

బోరాడి ధనువులు పోయి రథ్యములు | సారథులును (దెవ్వ్, చలముల నెసంగి 

గరుడసర్పంబులగతి సింహకరుల | కరణి నిం(చాసురుల్ శై వడిం వో 

నచ్చట వివుల బాహాశ క్రిం బెనంగి | రచ్చెరు వని తమ్ము నమరులు వొగడ్య, 

1. భాగంబు. 2. విడుగని చరులు, శి, యుజ్వల -నెసగు యందంద. (మా) 



(దోణపర్వము ణా పంచమాశా(సము ౧౦౯” 

సరిపోటు నొందు-చో సైంపక యపుడు | ధర నలంబును. [దొక్కి తన్న భీముజుండు, 

(తొక్కి నరంబులతో వానిశిరము | చిక్కని నెత్తుగు చిన్పీభ్ధం బెటిశే, 

తెంచి దుళోోధను చేరి ముచ్చట్లు | నంచితగతిం (దెప్పి యం దడి వెచి 
లీ ue "3 can 

యా రాజు విన నట్టహోసంబు చేసి | 

“కరు నమ్మితి వీవు కర్లు ని ట్లనిని | నిర్ణయంబునం గూల్తు నెడచరూడు '' మనుచు 
ల - ర గా రం వ | 

మాయారథంబెక్కి. మూరుతికొడుకు |! సాయకాసనము హ_స్థమున౧ గిలించి 

రాభేయు వెపందాశి రాదశారాచ | వెధప్పుట్టంగం వేసె విలుదున్న, వాయు 

సెబువిల్లుగొని దైత్యు సిక రధనువు | సలుకీ (గద్ద పతాక సడమికిం దునుము, 

నందంద హెచ్చిన యూ దైత్యు మాయ | నెందణోయోాధు లయ్యెడం గానవచ్చి 

యమ్ముల వానలు సట గర్హుమొో(ద |! నమ్ముల వానలు నడరించి మట్ యు. 

గురు సేనపై న(ద్రికోటులు గుకియం | దిరమేఏ భునభీతిం బెరలె సబ్బలము, 

అపుడు కన్ఫుశు నిల్చి యమ్మామలెల్ల | వపులాస్త్రుములం (ద్రుంచె సిభుడాత్న మెచ్చ. 

నరుండయ్యు దానవునకు నట్రువడక | శగపరంపరల నా సమరోర్వి నింప, 

మజీయు అక్కసు. డొల్ల మాయస్వట్టంచి | నెటీ వానితూపులన్ని యు 1 దావంేసి 

యసి గజా క్తి నరాలాదులం /సరియ, | మసం కాతీయ నవి మాయతో? దునిమి 

విరథు. జేసిన, వాయు. వినుఫీథి కెగసి | గరుడు. డై నఖములం గాడ బట్టుటయు 

అ ఉద వ 2 జట ca ఇ న ॥ నారూపు దున్న, మహావబాయై గవీయ | నారూపు దునిమె థై. రము ( గర్లు ౦డు 

అసుర వెండియు సింహమై తాంకం దునిమ్కి | అసుర నెండియు హా స్పిమై పట్టం దునిమి, 

కడ లేర్సలేక అక్క సుచేతం దనకుం | జెకు (పాప్తి గలదని చెదరెం గర్హుండు. 

ఫుటొత్క్మ చుండు అతలాయుధుని నుడీయించుట 

అంత్ నలాయుధు( డను బకానుజుండ | పంశంబునో వచ్చి పతీంగాంచి | మొక్కి. 

త న్నెతిగించుక దక్పించి పలికి; | “ నిన్నింక౭ గన్నూంబు నృప సోశినిను ; 

కలశకజుం గాచెదం గరు గాచెదను | గబసేనం గా చన ఫఘనతమె విముము, 

పీఠాల (మింగుదు కది తోయముబ : | మాగుతి నెటుగతే మా బగవాయ |” 

అని యనువుతి గాంచి యట్టవోసముల | వినుప్ధి చించుకి వెస నలాయుధు(శు 

1 (దోవ (మూ). 



౧౧౦ ద్విపద భారతము 

తిరమైనగతిం గర్హు తేరి ముచ్చుట్టు | తికుగుచునేయు దై తేయుని దాయి. 
అంగరా జంత సహాయ సత్త (మున | బొంగి భీమాదుల బొడివి నొప్పించి 

శీమ సోమక మచ్స్యీ బీభత్స నకుల | *భూ టూపతుల నంత బోరిగొని యపుకు 

దూరము సేయ, సలాయుధుండు హోడింబు | సరిశ క్రిం దాశి య స్త్రములేసి నొంచి 

మన సెనికులం గూడి మటీయు హాడింబుం | జెనకి లేరును విల్లు. జిద్రుపలు చేసి 

కూలంబువాటున ళూలీింబి హృదయ | ధరాలంబుగా వాయుజున కది చూవి 

“పంప్పుడు కూటికై బకువి మాయన్నం | జంపితి విటు నిన్ను సాధింతు ననుచు 

నతనితో నతిరాద మైన రణంబు ! డితిజుడు వేయువోం, చెలిసి భీమజుండు 

కవల సోమకుం దాశి కడశతోం బెనంగి | యవలీల రణమునేయ( నున్న దైత్యు 

నసిగదాముసల చ| కాదులం దునిమి | యసహోయు విరథు నిరాయుధు. జేసి 

మాయచే శిలలును మాంసంబు( గురియు | నా యత్న మటుమాన్ని యంతట వాని 

నసిగొని మెడ (దెవ్యనడంచి '౫ శిరము | కసి నెత్తురుట్ట నాకసముపై. (ద్రిప్పి 

మున్ని టిగతిం దెచ్చి మొవటి కౌరవువి | యున్న తరథముపై నునిచి బిట్టార్చి, 

“ వనుభేశ్క యింక నెవ్వని నని చెదవు? | వెస *” నంచు ననిన నిర్విళ్లుండై. యతండు : 

“ అక్క_ట ఏండింత నఖల ఇకౌరవులం | జక్కాడు నీ రాతి సందేవామేల ! 

ధూర్జటి వచ్చెనో తోడు పాష్ట్రలకు ! | నిర్ణరపతి తోడునెగడెనో యిట్లు ! 

కర్గుపోటును జెద్ద గాడదు పని; | దుర్నీతి రణ మేల దొడణితి రాత్రి! 

కయ్యంపుటలజడి. గానము గురుల | కియ్యాతజుల భక్తి యేమని చెప్ప!” 

అనునంత రాశేయు( డని. బాండవులకు6 | దన దివ్య కాండ (పతాొపంబు చూపి 

దనుజునిం బరిమూర్చుతీలంపున మజీయు | నినుమిక్కి లై భీము నేయ: జూచుటయు, 

దివినుండి ఛాతిపై చేరును దాను | బవనపౌొత్రుడు తొంచి భయముగా నపుడు 

(కుంగి యదృళ్యుండై కొంత సేపునకు | నింగి కినీలా(భమె సృ, తోనవచ్చి 

మెజుముచు నుజబు ముచు మేదిని. బి"సిన | లుజుక రాల్పుచు నుండ నొదియగి నీభటులు 

“నప్పు డెవ్యనిమిాంద నేమియై పడునొ! | తప్ప దిరిపుల” డని తలలు దాంపంగను, 

కొండ రాజు చలంబుగొని జంగ తాలు | కొండజాలును మెండుకొని చాపజాలు 

క త్తిణాలును ఘటోత్కచుడు నర్జింప | నెత్తులు వగిలియు నేల పాలయ్యు 

నడుములు విటిగియు నటుకులు వడియుం | గడుభీతి మైం బాజెం గౌరవబలము, 

1. భూమిశుం బొదివి యా బారిదొని. 2, జైత్యవరుని. 8 నీలాగమ్మె (మూ) 



(దోణపర్వము; పంచమాశ్వాసము ౧౧౧ 

అట్టి చో బాటిక్ యంగాధిరాజు | దిట్టతే నంబున దివి దృష్టి నిలిపి 

భూరి మాయా మేఘములు వివ్యనేయ | ధారుణి దైత్యుండు తీలచూపీ మజియుం 

గర్హురథ్యంబులు గదవేసి చుపె: | గరు డగ్గశి యంత గొౌరవభటులు : 

కళ పరిమార్పుమో సఏేనిల బగ వాయ? గర్ష్గ్మ | | కురు సేన నిలిపితి ఘోరాజి చేడు, 

నిక్క మాపదలకు నిన్నొడ్ల్డు నృపుండు | చక్క_ంబెట్టుదు వ్వ్ శె ర్యాభి రాము! 

ఇందు డిచ్చినశ క్రి యెన్నా ళ్ళకింక ! | నిరదసూతికిలదడా యీవు దాంచితివి! 

అతని నెవ్యండెజుంగ ! నంతకు నేంటి | మృతిదప్పు పీనిపై మీటవే శక్తి. *” 

అనుచు (బార్గింప వాం డడి వినలేక | డనుజుపె వాసవా(స్త్రుము (పయోగింప థి యై (క్రి 
సీవల నరు డది యేసు? (టెవ్యంగ. | భూవర, విను మంతంబోక కర్గుండు 

ఇం[దుండిచ్చిన శక్తి చెం గర్దుండు ఫుటోత్క_చుని. జంపుట 

వేటొక్క_ తేరెక్కి_ వెడ వాతి కోల | లాజేసి ౫ద (దుంప నసుగ వెండియును 

గదగొని యూలేరు గాలిం బోవైచి | యదలించి మజీయు మహాగద వైన 

నొకభంగిం _దెవ్యనేయుచు. గర్హుండాత్న | “ నకట! ఏని వథింప నాశక్రినలెనె | 

యింక నిరద్రజుగెల్వ నేదిసాధసము! | శంక లిట్టణంగు నే శృత్రుచి త్రముల ! 

ఏం డర్జునునికంకు వెండి నేల డనుచు | వాండిమి తూఫపు జిహ్యలు (గోయుదాని 

ఘుమ ఘుమధ్యని మింట ఘోషించుదాని | పిమతుల దృష్టికి (వేరై నదాని6 

దిగిచ్చివై చిన మింట చేడీప్యమాన | మగుచు నాశక్షి లోకాభీలమగుచు 

నొక్క_ట రవికోటి యుదయించె ననలో | నక్క_జ మగుచు రా ససుర తలంకి 

తప్పివోం దలంచునంతనె వోయి వాని | విపష్పైనయురము పవేళించి శ క్రి 

పీవున వెడలిన వికృ తాస్యుం డగుచు | నాపజ్జ నొజులుచు నట్టిట్టు వడుచు 

నుచ్చిళ్ళు నోరసీనుచు నాల్క_్గజుచి | చచ్చె న క్రియు( బోయె శ కు సన్నిధికి, 

అంత సీ సేనలో నార్పులు చెలలా ; | కాం తేయుసేన నా(క్రందనంబెస 7 ; 

తగ వేడ్క గర్లునిం దనరథంబునకు. | దిగిచి కాంగిటం జేశ్చి దేవ, సీ సుతుండు. ”’ 

అని సంజయు(డు నల్క_ నాంబిశేయుండు | దనుజుపాలయ్యె. గదా యంతేశ క్రి ! 

కర్వుండేమిటం గలం గలవాడు పార్టు! వర్ణింప నిది నీలవర్థు యత్న ంబు. 

1. దీధితికి. (మూ) 



౧౧౨ ద్ధిపద భారత్ ము 

బీభత్సు చావు దవ్చీంచు నుపాయ | మాభంగి నొనరించె నేమనవచ్చు ! 
మునుమున్న యే ముదలంచిన క నుం(1) | డనిమొన నరువైవం డయ్యె సళ క్రి 
నిది రాజు మజచిన చేసి సీవై న | గదిని చెప్పవు దీనిః గర్హునితోడ. 

చెప్పినం గొంత యూ వేటుపాటునరు. | దప్ప చే (పజలు రాభాసూను వలన! 2 

అన విని సంజయు. డారాజుం బలికె: | మనుజేం (ద, యిచ్చట మాంపలెపూట 

నిందలు జిప్పును * రీశ క్రి నింద | నందన గిసాల్చు కర్తా ఏ యని వాటి, 

అతండును “ జేఫ్పగదా ! చూచుకొంవ | నుత జెంత! ” యను గాని యాజిలోమటచు* 
“ హరిం కిజంప్పు మతేడున్న న రునుమృతియు | ధరవృధా”” యందు రాతీ(డుోవినిమటచు. 
ఏ వింటి సాత్యకి యీ వడ్లినట్టు | గోవిందు నడుగ నగ్గోవిందుం జనియె : 
కౌరవార్థముగ నక్క రం డీ శక్రిం। బోరనర్టునుపూందం బూన్నంగ నచ్చు ; 

వమణవీంతు ; మోళెల్ల శెనేయ! | యామహేరదకుమూరుం. డగదురా నాకు! ” 
అనియె గావున మాకు నాజిలో మజుపు | లొనరించెం గధచంద ముర్వీశ, వినుము, 
ఆరీతి బెత్యుండు హతు(డై న నలరి | శౌరి యర్హునుప్ఫు చజుచి సన్నపు 

ఆకులమతి నున్నయతం డాడె నతీని; | నీకు కోకపు చేశ సీతియే యలర ! 
లోకనాటకము నాలోకింతు.” వనిన | నా కేశసుతుం జూచి నారాయణుండు; 

ష్ చకగాండీవముబ్ సాధింపలేని |! యూ (కూర సాధనం వీల గర్లుచేత 

నుండ చే నిను నమ్మకుండీతి ; నదియు | జండ దె దై త్యార్గమై సమయం బొంగితిని. 

ఏ నీకు గలిగియు సీశువే నస్ర్ర | దాన ముందయు. గడు దగుజోదవయ్యు 

వృథ యిది కర్లుచే వెలుంగాొందునేని ; | రథిచం(ద, మిమ్ము ధర్భమె తలగా చెం 

దివి జేందుం డర్గించి దినక రాత్శజుని | | క వచకుండలములు 5౫ దివోవుటన 

అనఘ, కర్ణ రి మరు రడ నవచ్చుః గాక | యనీమిషుండును గాండొ యది వివారింపు. 

ఆ కడ శిశుపాలు నా జరాసంధు | నేకంవ్వుని నేల యేన చంవితిని ) 

నేంటటిచో వారు దీనికి వత్తుశేని |! గాటమా నని సుమి కవ్వడీ, యెజు/గు. *” 

అనునంత ధర్భ్యజుం డ(శులు రాల | దనయు శోకంబున ధనువటు వెట్టి 

పరవశుడై. (వాలం బౌటిీ కృష్షుండు | తీరము కొనం ఒట్టి దీనత జెలీసి 

“ యీషమోామపహాోరాజ ! యీధ్రెర్యహాోని ! | నీమోపుదలంవవు సీకిట్లు దగునె! 

1. జంపుదు. 2. మతంయడంత. క. జప్పనత. ఓ. వీని. 5. కపురు, (మూ) 

క్షీ 



(దోణపర్వము; పంచమా శ్వాసము ౧౧౩ 

"లేరు మడంపుము దీనభావంబు | మాగుతి వగపొార్చు మనికిత తగనె! * 

అనిన నాతనితోడ నధిపతి కొంత | దనుజుని భ క్తిచందము గానియాడి 

“ వీనిజంపినకర్టు వేపోయి త్రుంతుం | భోనిమ్ము నన్ను నాపోశుళ్న (టికిని ? 

నిన్నను నేడు వీనికి బూనినచ్చి | యన్నిట మనకు (దోహయ్యె (దోణుండు ; 

ఇతని చేడు వధింప నే భీము. బనుతు; | శుతివచోరవార, మమ్ము. జూడు మా వేళ,” 

అని సంకు (మోయించి ంరుతనికై కదలి | ననమాలి తేరెక్కివచ్చి యత్తెజయ 

పహారిసూనునకు. జెప్పనంతలో వ్యాసు. | డణు(తోవ నడ్డమె యమసూతి బలికి ; 

“ శీకుమారక, నీకునొంటి* బోదగదు ; | జోకళహాడుము గలు సులభ మై జయము, 

వగవకు మోా(క్రీడి వాసన్రశ క్రిం | బెగెనన నోర్తువా! ధృతిచెడ , మజియు 

నేంటిశీనవనాలు నిఖిల రాజ్యంబు వాటమై మిము జేరు వాలాయ మెజబుయ. ” 

అని యుపటేళించి యతే(డు వోవుటయు. | దనమది శాంతుడై ధర్మరా జపుడు 

కాలాగి యోధవర్లము నెల్ల జూచి | చాల (బేమమున ధృష్టద్యుమ్ను బలి 

“ ఆచార్యవధక్ననై యగ్ని కుండమునల | దోచిన యోధవు [దుపదకుమవూర ! 

ఈవు శిఖండియు నేము చూడంగ | నావీరుం దునుమూడు. డది నాకు హితవు. *” 

అనిపల్కి. మణి ఫీమునక్జునుం వల | అినిపొత్రు వెండియు నేనాధిపతుల 

గురువధార్లము వేండుకొనిన నందటును | గురునకు. గడల, నరుని నేనలును 

గన్నె టింగి రణోర్య. గలయం బర్వుటయు | నెన్న నక్కజమయ్యె నిరువాగురణము. 

అన్లి కాయలను (వేట్లాడిన యట్లు | జల్లుగా వెస న్యస్త చయ ముల? బోరి 

తెగుగతి చూచి చింతించెం బద్భుజు(డు | మగ పోడి మానె(డ మీక పోవదనుచు, 

అట్లు పోరాడి బాహాశకు లెడలి | పట్టిన తూంపన భటులిందు నందు 

(వాలుచుం బోట్లాడు వరుస తీస్పుచును | దూలుచు. చేలుచుం. దూపు మార్పుచును 

ఆశలి వీరున ట్ట(్ర్రువేదనలుం | జీకాకు వజుప వశ్లీ ంచి యర్జును(డు 

ఉభయ సేనలు విన నొకనీతిచెప్పె | * సుభటులార, వినుండు ేచొక్కు. మడ్పుదము 

చందోదయము దాశ (శ్రమమార్సికొంద ; | మిందియపాటవం బిటుగాని లేదు. ” 

అనిన నక్జునుమాట కందటు నలరె | మనసుల దీవించి మం|త్రిసమ్మతుల 

నట్టిట్టు మెణయ నయ్యాజికి దప్పి | గుట్టు విప్పక నిట్బ కూర్క- జొచ్చినను 

తలలింత (వాల్చి కందములు విదల్సి | చెలంగి హేపాధగని చేసె నళ్యములు ; 

సేం వొప్ప (మూ), 



౧౧౮ ద్యిపద భారతము 

కటములు కదలించి కరశాఖ లె ర్తీ | చటుల నిశా (స "ఘూపషముచేసెం గరులు; 

సతుల చన్ను లరతి శాం తాత్సు లాగు | గతి ఏరులాఅిగిరి కరికుంభ ములను 

అప్పు డొప్పినదయ్యె నయ్యంధ కార | మప్పా(జులకు నిల ననువిచ్చెం గాన. 

కొనియాడ బక్టైన కొంత నేపునకు | మనుముల మేను నిమై వచ్చెననలో 

నని డస్పిపడిన చేవాంశులశెల్ల | నెనయ సుధా ధార లీవచ్చె ననలం 

గువలయంబుల మందు ఘుటికయు. బోలె | నివురు వెట్టిన *పాంథ హృదయాగ్నివోలె 

బవాుచకోరక తప్కఫలమును బోలె | మహి బూర్వగిరి విదుముపులతనవోలె 

(గానకొని సకల దిక్కు.లవెలిణగింపం | గనుపక్టై నంత. జూక్కొ_లజే(డు మింట. 

కరుకు లేశ్యరు. డంశ గురుం జేరవచ్చి) | “ గురుండ, నీశరశ క్తి గొనియాడునరుండు ; 

వలెనన్న గెలుతువు వాసవాదులను ; | దలహోయం జాండునందనులు నీకెంత ! 

తగుళిష్యుండని స్వు ధనళాళ్యు మోదం | దెగువకుంజొరకి విం. దబేగుట వారెట్లు 

నడుము వారికింగాక నాకును గాక | సుడివడు గతినుంటం జూడం బాతకము, 

చెప్పెదు జరపనవాలవుగాక. | ఇప్పుడే తగునేన లిచ్చెదం గొంచు 

నేవైరితతినై న నేర్పడం దాశీ | నీవు వధింపుము నిల్తు చే నిచట. 

కలరు దుశ్శాసన కర్ణ సౌఎలులు |! తలప నా.” కనిన నాతండు నవ్వి పలికె; 

“ థ్రశ్తైన గెలుచుట కేమి సందియము! | నెట్లన నేంబోదు నీ చెప్పినట్టు. 
డై ల గ 

కుడిచితి కట్టితి కుతలమేలితివి | నడవవే నిర్భీతి ; నాకింత "లేదు, 

పోరితి నేను నాభుజశ క్రి కొలంది | వారి ధర్మబలంబు వధథియింపనీదు, 

తలప మోరందబటు దై వోపహతులు | పలుకుల వేండికిం బనియేమి వెట్టి ! 7 

అనుచు: బౌంఛాలుక కాది కొనంగ | విను కౌరవుండు పాండ వేయుల కటికె 

వేగంబు మదింబొడమిన వేళగాన | లాగె నయుభయ బలంబులు దెలిసి 

ప్రాణవంచనలేక వైకొన్న రణము | శేణువ నిగిడి దర్శింప *నిదయ్యె, 

నకలవాంబులోపల. గౌర వేశ్యరుండు | లలి. పాండవాన్రుములకు నోర్చియేసె. 

గురునిచేం బాంచాలకులుల నేగియును | నరునిచే గురునిగా న్యముల నేగియును 

జూడ నక్కజమును జోద్యంబు నయ్యె ” | ఏీడాడె గురునర విలువిద్య లనంగ, 

1. మేలు, 2 పోద, లి, వీవ్చ దిరుగుట యెట్లు. టీ, నిండయ్యె, (నూ) 



(దోణపర్వము ; పంచమా శాగనము ౧౧౫ 

(దోణుండు విరాట([దువదుల సంహ డించుట 

అ త్తజీం దూ ర్సెజ్టన గుచు వచ్చుటయు | నుత్తరంబుగ (దోణుం డొకిి.ంత దోలీ 

“యింతీటీనుండి నన్నె దిరించు బంటు | కౌంజేయనేనలో. ౫ లండొకొ యిఫుకు? 
కలిగిన నే తెంచుగా” కని వీలువం | బలుకకా నేనయు ౫1 యమందు చోట 

(దుపద విరాటులతోన కేకయుబలు | (్రుపదసుత్తులు సు న్రరును సాహసమున 

సేనల గూడి యా సేనాధివాథు | నానెలవున కేగి యా[గక్రమించుటయు, 
వాడీ యంతంతకు వర్ధిల్లి నతడు | వాడు వీండనరాని (వయ్యలు గాల 

బలములం జెండీయు. బాంచాలసుతుల | నలమి యిందునిఫగి కనిపి వెగమున 

న్నుగ్యాన్ర్రుముల+ గకయులం బోరి!కెడివీ | యుగతే [దుపదుకై 2నొత్తుక నడవ, 

నతండు కొండలం (బెంచునంత బాణముల | శత సహ(సాధిక సంఖ్యల నేయ, 

నర్హచం(చాక్భృతి నలరు పెౌణంబు | వర్ధమాన (కోధి వానిపై నేసీ 

పొండవయోధులు భయమంది చూడం | గుండలంబులతోడం. గూ లె దచ్చిరము, 

వీరటుండు నప్పు డవ్వీరునిం దాశి | శరరయంబుల. గొంతచలంమురాం జెనల 

వననిథిల గలయు (పవావాంబె పోతె? | దనులీల నడా నాతఆస ర గకాంబుధిని, 

ఆలేరు దండి యోాభావభిం జంప | శ్వేతుండు (దోణునిం జిచ్చుగా. జూచి 

“పని నిప్పుడ (ద్రుంతు విడిచితినేని | యేను గులంబున శెడయిన వాండ 
నడ్డంబు రాకు డీరందణు. *” ననుచు | కినుడ్డినని తిం జన్న యును బోతెం గడలి 

భటులతో (దోణునివై 6 బడునంత | నటల బోయి దుగ్వోధనాది యోధులును 

నడుమ జొచ్చిరి ; మణి నరుండు వారలను | దొడగ మై స్వంబుతోం దు;ములంబుచేసెం 

అంత సూరో్యో దయంబయ్యె నయ్యినను | అంత నా నృప్తులు కాల్య(క్రియల్ దీర్చి 

యాంకలి *కేయింటయలజడీ నిద | తాశీన బాణ వేదనలు సరట్టు 

ముడివడ బలము పెన్మానగట్టం (దోలి | నడవింప మజియు రణంబుప్పతి బై. 

అందు రారాజుతో నన్న కులునకు | నందంద కరుణతో ననిలసూనునకు 

నల దుస్ప నేనుతో నకులానుజునకు | గ లశ సంభవుతోడం గ నీశేశనునకు 

ననియయ్యె ; నపుడు దోణార్జునరణము | వినం జూడ? (గొ త్తయై వివిధమార్లముల 
"వెనుక కయ్యము లెల్ల 'వెలరానిపాటి | .., wes pee oe 900 

1. గడంి. 2. నొ త్తీక, 8. నొడ్డినగతి. ఓ, యేయింటి, (మూ) 
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రామభిష్టు ల సంగరము మణువీంచె. | (భూమిక, యబుచెప్పుదు నట్టి వేళ) 

నిడివికిం జొచ్చి మైనికలంత నొదిలి | యెడలు చొచ్చి సంగ నెక (తెవ్వెలాని( 
అట్టినందడి( గుం డనింజనూతు | ముట్టు వ నాలుగు మూర్చ మును నేయుటయు 

గదనొని భీముండు క్ర్తుని నేయ | నది లీలం గాలదండా గొగమగుచు 

వే వచ్చుచోం జూచి “ఎటచి కర్ఫుండు | పోవం ద ద క్పేనలం బొడిచేసి గదయు. 

శ్వేతుందు గవలు వీ సేనాధినాథు | వాతి. డాశీరి వారి ఒజపె (వోణు(డును, 

సాత్యకి దలపడి సర్సకేతనండు | నత్యంలేమును నొచ్చె నతండును మ 

అంతం బాండవనేన హూవణునం బడక | కొం తేయముఖుని కడ సను 

గరళాగ్ని శెదిరిన కొటికొంథుం బోలెం | గుగునాజు తన సేసం గాలికి యెది" చ. 

ఎక్కడ నెదిగె వా౭కెందుండె నధిప! | ముక్కొ_డ సంతేకయ్య ము వానికొదవు, 

అట్టిచో మధ్యాహ్న మగుటయు గునుంప | పట్రిపల్టార్సక పాంచాంపతుల 
యెత్తున త్త కొనంగ వీక్షించి యతని | యత్తుకోలు నుతించి యట ధర్మరాజు 

తీనుకును ని నిడియపో తరువాయనంగ | యమసూతి భయమంద హరి యాత నెజింగ్ 
యరదంబు. గదియించి యారాజుం బలి; | “ ,పరుపయోనిధీ వెల్తీగాన నోర రాదు; 

మాపటి శెందజ మడపుకో తెలియ; | దో నం దెగటార్పు. డొకయు కి గలదు 
“కూల నశ్వ్థ్థాము ఘోరాజి? ననుచు | మీలోన నొక్క డమ్మేటికిం చెప్పం 
గడునమ్మి ఫ్రుత్తశోకమున విల్ల తేడు | విడుచు నప్పుడు చంప వెరవగు, ” ననిన 

1గవ్వడి కొడంలబాటు గాకుండెం బలుకు; | నివ్యెఅపడి రాజు నట్టూన్సు పుచ్చెం 
అంత నశ్వ్థ్రామ యనంగ నేపాళ | దంతి నొక్కెడ వాయుిశనయుండు గూట్చీ 

యొయ్యన “సరుండేం యుద్దండవృ త్తి త్రి!" సయ్య, యశ్వష్రామ హతుండయ్యె ” నన 

నాతండు బీట్టుల్క్ “ హాసుత |!” యనుచు. | 'జేతిచాపము కొంత శిధిలత నొంద 

మారుతిమాట నమ్మక విచారించి | * వరీతి నిశడీల్లు న. 
నేచినాండే నేర్పు నిఖలాస్ర్రపిద్య ! | చూచినా డాహూవక్షోణులు చొచ్చి 

యిందెవ్వం డతనికి నెదురైనజోదు ! | పొం 'దుమాలినయట్టి బొంకులే [ల లనుచుం 
'జెలిసి ధృష్టద్యుమ్ను కేం నడచి | బలము లాతని కడ్డపడుచోటం గదిసి 

పాంచాలరధికు లిర్యది వేలు చయ |! నంచితగతిం గరులన్ని య మడియ 

నంత మత్స్య్యబలంబు నై దువేలడల | నంతకంశును 'బెక్కు హయదంతు లీల్ల 

1. నప్పటి, 2, జుండును. (మూ) 



(దోణపర్వ్యము 5 పంచమాశా(నము ౧౧౭ 

నౌరాచవర్ష బు సలువంకొం గుససీ |! ఘూ రాక్ష డై రాచగుంపుల కుటుక 

నతనికి స ప్పసంయము లప్హైముాగ్ | * శతి దేవుడను (వోణ ! -దింతించుకులము ; 
శి 

వేద వేదాంగాది నిన్న నకి | నోదండప న్య కిక్కు_టు సీకుల దగునె | 

వృద్దుండ వెకుబది వపర్షముల్ నీక(౧) | నిద్దర్మ మిటషసూని యేతెము శ దివికి,”” థె యె ae 

అని కానరాక తొరంగిన గురుడు |! మసమున ఖీమువి పాట దలంచి 

ఛీతియు. (బ్రీతియు జరయం గుారు | నాతం ఘాయుల నరసి కొనకు 

| బాంక నల్లని ధరపుత్రు"చే గాని | యిం బుత్రునివ"ర్హ యెజులగ ఠా”"దను భు 

నరదంబు వోలించి యూశీనీం దెన్ | గసునుం ఉొత్బేసందనుకుశల వ వుతటుటయు! 
ఎ 

బలుక నేరకీయున్ను పాండ వ్యాగజుని | జలజాతు ఫీములు చయ్యన గదిసి 

అశ( వానుహూతుం డె నటు కృృ సందులు ధర్మజు చెబొంకాడించుట 
ey గ 60 రగ (C 

చింతింప నేల యీ సనాధినా ధు | డింతీటం బడకున్న నేది స్మీబదుకు | 

కాదని గురునకు గా రాజ్య కాంక్ష | గాదని వికువు సుఖంబబ్బు. 9 సమన 

కల్లకు మాటమెక్క_క మాటతోడ | మల్లాడ సృృఫం బల్కె. మజీయు మాధవుడు ; 

“ ఏలధర్షజు మమ్ము నితని కొప్పింప? | వాలాయమున బొంకినలె నేం నీవు; 
భయ వేళ బొంకినం బాపంబు లేదు; | జయసిస్ధి యటు గానం జాలదు నీకు. 

జేయంగడంగి వృథ నేయు నే.” డనిన | వాయుసూని ముం బల్కె. వసుభేళుతోడ 
“ వారణంబొక టి యళ్వ కము దున్న | ఘూరాజి నావేతం ౫సూలిన నేను 

నాచార్యునకు దః తియనకి యూ వార్త | సూచింప నతేయ నానుద్ది ఎమ్ముకయ్సు 
నిను నడ్గుచున్నా(శు నీవుకు దంతి | మ ముస నిశుళొని మాట ముట్లాడు. 

హరిగల్ల మునకు దోపూదోవచింత | కురువంశ్య, లే,” దన్నం గొంకుచు సతయ 

సరి నసత్య భయంబు సమరభాయింబు | నిరువంక దివియంగ నిటు తొటువడుచు 
(దోణునితోం బల్కెై * దురములోపణను | .., 00 . 00 0% 00౫ 

హతుండ య్యె మణీ ము నశ ళ్ఞాను ? యనుచు | సాతీత ధని నాడి యట్లని వెనుక 

ఈ ననుపమగజ * మవ నవప్చిన్మ మాట | విం [గోణుయు భీతి విల్ణట్లు విడిచి 

భూమికి మిన్నె త్తుపెడవున నచ్చు | నేమసురధమందు నిశ్శంకం (గంగి, 

పుత్తశో కాంధుండై బుద్ధిలో? బొండు | పుత్రే నిరోధ సంపు. చక 'గావిడిచి 



ern ద్యిపద భారతీ ము 

గ అడు ధ్ శాస్ర 

శకుని నము ధృష్య స్యమ్మ్నులోనియు | నొ (తొణ మూ గర్వ మా కళ దొజుల్ 
అరి శ 

కాచి తాంగయడే జో చాల న్ "శ్చేవ్ష | నుంకణంగిన కాంతి సూర్య్యుండు పోత 

హాని కంథ బంగ నణయచును-డి | ఖరమరీచులం బొల్చు గరళాగ్న్న పోత, 

న్స 

'జేఖ్లికి తావ వం జేం శే తుండు | తొత, రా యని పోయి ధట్లించి తాకి 
ఖు 

నకల వశం షాలు యన్న మాడేబున | జడమైన విపనీలసర్పంబె పో లెం 

నవ్యతని 

[ది చదోణవథాల్హ] చ కా చనతీలయు | క్రేణీశునిముకుగా సుచిరయత్న మున 
Fy వెల 

సము చేయం స: గూబ యచేయు కోపాగ్ని నిమ్ములం జరిపి యయ్యెద్బుర్నె సు రిసుల 

దివ్యా, సు 
క 

బగు 

ఆకవికూపు.. టెలి హశినుయ్యె విల్లు; | నతని సూతుండుగూ లె ; రాత 

నరగము వీజయ్యె ; ?ఒడియాల మడలో ; | నురుకిరీటము రాలె; నొడలిజో డూడే; 

నుడకు నారసమును నొగిదూతి పాలు | ౫ద వాడువై చె నన. 

వైచిన గడదుంచి వాండంతే మజీయు | చై చిన శ క్రియు వడిం దుంచె గురుడు. 
యల యె జంగ 

చలమున నంతలో జడి నుక వాండు | పలకయు వాలును బట్టుక క్షపిసి 

Dye _్రుంజబెవీ ౯ ఇం; దివురుటయు | దివ్యా స్ర్రములు తమ తెగకురాకూన్న 6 

గేరగక ఫ్ర (కుక్కలి సాణముల | జగముల కతిఖీతి జనియింప నేయ 
చ 

జల్ల 

యూచార్యుసూకు గథ్నములం జెండాడ | నాచార్యుండును వాని యసి (దెవ్యనేయ 

వశీట వాయుజుం జే తెంచి శతు | నెంతయు దవ్వుగా సీడ్చుక తొల 

నా రిషొలం౫ సో పొమ్మని (గుపదజుం డరుగం | గలలిన వమునముతోం (గ్రమ్యుజు గపరులడు 
తై - 

నాల్గునాళ్ళును నొక నాయి రాత్రియిను | నా ల్లెను లేంవనాయు నాడీకలు 
he 

జేపిడ్ *ఇజనితీ సేవాధిప జ్! | పూసంచువందు చే నవెపసలి య ట్లరుల 

వెననికు వదిమొక;. వేయట్టలాడం | *సిమసంగితి సంక గయ్యంబుచాలు, 2) 

ని శాంతి వాటించి య, స్కుంబు విడిచి | మునివృ త్తి వై ఏరముఖ్యుల, జూచి, 

66 స్పీక్ళృస | మోననర | యోాక్ళతవర్గ ! | యోాకారవేంద ! నా యోావిన కును 

బోంతి నియం జాయ యుణతోకములు | నోరితి. బోయెదం గుళలత నేరు ” 

అని పవి, వథమఃమె వతీలస గహార్భ్కుండీ | కనుదోయి మోడ్చ్ యోగ(పభౌవమున 

సీపు పికుకు సలి. మూాచుతము | సాగుతే మ్మును మహీ మహిొగహాడినట్లు 
~~ 

నళ కప Spe ఫర ఎడనులెల్లం | బరికింపలా ము క్రి పదమున౦. జెంటె. 

1. చీకి. ఏ. నడమిమదంగా. 3, తొలల 6 బొమ్మనియను. శీ, “పెతేకిత్రీ, (మూ) 
(9 



ద్రోణపర్యము ; పంచమాశ్వాసము లంగా 

ధృష్టద్యుమ్నుడు నృుతుండైన [దోణుకంఠము ను శ్తరించుట 

శ్వేతుండప్పుకు నాలు చేత్ ధరించి | యాతని రథమున కలవొప్ప దాంటి 

హోహోరవంబు ఎసెన్టము లెల్ల జేయ | నా హూంత గునును త్రమాంగంబు వట్టి 

మును నెనుబది యేంశ్లముసలి గుగుండు | చనవని యాధర్శ శ(క్రజులాల 
వంచిన కంఠంబు నవాలున€ దతిగి | యించుక దయవేక యిల? బడవై చి 

యట్ర యావల తోచి యాగ్సిన( బగ్గలి | కుక్టుగుండేల సంతం గుబునేన పజుచెం 

వారిపై ౧ బాండవవాహీని తిటుమం | బేరికి మగుడ నేతెంచ శ్యేతుండు. 

అంత దుళ్య్వోధను. ఉాచార్యునథకు | నెంశయు భీతుండై ఏ “ యిశ నేదిగక్కు | 

పోయె నాధారనై పోయెకువాయ ; | నాయత్న మేటికి నయములే బెందు! 

పోదము పోయిన పోకన !* యనుచు | నాబెం మం[తిసహాయుండై కదలీ 

గొడుగులు. బడగలుం గుంభీనిం బడల | దడనొని నచ్చు-వో (చాణి ఏవ్షించి 

యావల నొకచోట సనినేయుముండి | వేవే) నేతెంచి విభుం గాంచి సలికె: 

“6 కోదండ పాణియె గురుడు (పాణముస | నాదెన నరినేసు లణలింసుదుండ 

నేటికి. బావన రమయ జెప్పుడ? | మోెటుద నిటువుండు మాభయంబెల్ల ; 

అతనికి నేమవూ ! యగ చెప్పుల” డవిసం | బతి చెప్పలేనచోం బలి క ౫ గుండు : 
“ ౧రృరునిచందము వినణో”ెదు వీనుము ; | గురుండు పొంభాలురం గూల్పుకోపమున 

జనుదెంచె ; భీము. 6 డశ్వ్రామ చ్చే ” |! నవి మొక దంతిళా నతీనికిం జెప్ప 

నవు క మది ధర .నందను (దోణుం | డమ్మాట యడీగిన్క నతిండు నేరుఫున 

“నణణా నశ థు ' యని విననాడీ | కడుంటన్న యెొబసలసనం * గరినుమో *'యసెను, 

అది వినకతండు  హాహో పత్ర ! ” యనుచు | మొదలిటి మాటకు (ముగి విల్విడిచి 

నవయోగ మహిమ. (బాణంబులు విడువ | శవమునకిడరి ధృప్ష న్యుహమ్నుు( డతని 

తీలవట్టి తీవిచి కంధర మసిథార | నలిం నోసె ధర్శజనరులు వారంప, 

వినుమిది కతముగా వీలితి మేము | జనకుని వెదక నెచ్చటికేగౌదీవు ? ” 

అనిన మూర్భమునింగి యాశతండు (నాలి | తను రాజు తెలుప నెంతయు. దడవునకుం 

దెలిసి కన్ను ల గోపదీపాగ్ను లౌబుకి | జలజాశ్షు యత్న మాసకలంబు ననుచు 

నధిపతి వీక్షించి “ యక్క టా! గురుడు | విధిపశంబున మేను వికుచుణాకేని 

తలయెట్టు [(దుపదనందనుండు తౌ గోెసె; | తలపోయండ య్యెంగదా యని నన్ను! 



౧_౨౦ ద్యిపద భారత్ ము 

నాకులా నత (పాణము లిచ్చియుండ | నాక్ళతి నేనేల యతీనికై బావ, 
గురువధార్థంబుగాం గొడుక నై యేను | ధరంబుట్ట వేటికి6 దప్పె. గార్యంబు, 

పార్థివ, వినుము నాపట్టిన (పతిన | పార్గుల నిజె పోయి భజించువాండ, 

నరనాథ, శే? బదినాళ్ళలోసలను | అకులం జంపెదనని చూడనే నాయకు! 

అదియెల్ల నిజముగా నన్ఫతంబు వలికి | [బదుగల జూచిన రాజు బట్టి నిర్జింతు, 

అశ్వళ్టాను పూన్కి-వలనం గౌరవయోధులు నురల ననికి. గడంగుట 

మున్ను మా(దోణుండు మురనైకింహార్చి | పన్నుగా 'ఘారతపం భాచంంచి 
యతనిచే నారాయణా(స్త్రుంబు గాంచె; | ధృతి నాకు తప బేళించినాయ 
అట్టి నారాయణాన్తాగ్ని చే నిపుడు | నెట్టన రిపుకోటి నీటు గావింకు 

ర.” మ్మని రథ మెక్కి రారాజు నొనుచు | వహుమ్ముని కర్గాడి యోధులే తేర 
భయద భర్ శంకు పటహోదితూర్య | హయ హెమీతథ్యని సంబరంబద్రువం 

దను జూచి గురుండీల్లు దగయెల్ల నణంగి | సుని సేనలార్సు చు గదిసి యే తేర 

దిరిగి యెక్కెె, న నటన్న ధృత రాష్ట్ర ౧డనియె ; | * అరయ సంజయ, యిది మూళశ్చర్యక రము 

అకీతిం దిరిగిన సచటి కౌంతేయు | లెరీతి వర్తించి శెటిణింపు, ”” మనిన 
నతని కిట్లని చె? ప్పె నవనీశ, యిట్లు | ధృతవమతి ('డాణి వే తిరిగి యెక్కుటయు, 

నచట. బొండుకుమూరు లందజు. గూడి | (పచుర సన్నావా మేర్చడి యుండునంశ్, 

నంతలో ధర్మజు. డర్జునుం బలికెవ | “ ఎంతీయు. గడు జ్యితమిటె చూడు క్రీడి! 

యింతకుమును గురు; డీల్లిన థీతి | నంత చాటిన కుట్టి యఖలకౌరవులు 

నిలయును నింగియు నేకమై య(దదువం | జెలలి యూర్వుచు వారినేన లుప్పొంగ 

వేవచ్చుచున్నారు ; వెండియు ఏర | లే విచారఎు.వేసి యిటకు వ నృ్చదరొ | 

కాదేని సురునసంగతిం జంపిరనుచు | నాదివస్పతి ఏరినటం గూడినాండొ | 

ఏమి కారణము నాశెజీగింపు., *” మనిన | నొమహీపతిజోడ నర్జునుం డనియె ; 
‘ సన్య_స్తశరుడైన చాపజ్ఞునురణ | మన్యాయ మని ఓని యతని నందనుడు 

(తుంతు వధింతు. దు దుత్తుమురుగా ననుచు | గొంతేయ విభుఐపై 6 గడునలినాంకు. 

జనియించు వేళ న్నుదై  సళృవలీల | ఘనుండు ఘోమీంప6 ద త్కారణమ్మునను 

అతని నశ్వ్రామయనిరి గీర్యాణు | లతండునుమిా యిప్పుడరు బెంచు నాయడు, *” 

అని వెండీయును బల్కు; “ నకట నీ మాటం | దనయుని బూాన్ర తథ్యంబుగా నమ్మం 



(వోణపర్వము 3 పంచమా శ్వాసము ౧౨౧ 

అన్ఫత దోషము వచ్చె నష పకీర్తి ప చ్చెల! జనడని కొంత విచారింప వై తి 

అదియును గాక నిరాయుధు విపు |! సడ ముని నృద్ధు సాభార్వు యోగాథ్యు 

వలదు హా వూను శన, బు (దుంపంగ | వలదని యేనంక వారింప వినక 

యతని ముందల నట్టి యసిం (బెవ్వనేసె | నతిపాపకిర్ముం డీ యగ్ని కుండజుండు. * 

అని పల్కుచుండంగ నంగ బాంచాల | తనయుండు భవళాళ్వు దప్పక చూచి, 

“ యనము, (దోణుని ని ప్రుండని పల్కి తీవు | సీను వి(ప్రుండే ! రాజవిభ(ంసకుండు ! 

మూ తండిమోాంద నుమ్మలిక ముం జేసి | (బాలీ జంపెశువాండు పగవాయ గాంయె! 

అతనిం జంప గాదె యగ్ని వెల్వడేతి ; | నితరునిభంగి నీ విట్లాడం౭ దగునె ! 

ముత మొప్ప నీ వీతామవాు౭డై న నమ్ము | వాతుం జేయవే! నిన్ను నాడము గాకు” 

అనిన నర్టునుండు బాప్పాకులు. డగుచు | ననఘుం డన్గామియు ననరాదు గాన 

నూరకయుండే నీట్లరా ర్పులు నిగుడ | నీ రూపమున అోశయేటికి ననుచు, 

దోంణుపరిభ వంజునళు నాత్యక ధృస్థద్యుమ్ను నదీ మెపించుట 

అపుడు సాత్యకి (దుపదాశ్శజుం బలికెః | “ ఇపుడు సీవిట్లాడి తేమిరా ఆోరి ? 

నీజిహ్యూ గోయును నిక్కొంబు ధర ఇ | రాజు సన్నిధి గాన (బదికిపోయితివి, 

గాంగేయు నట్టు వ్రిఖండియే తునివె; | సంగతియీ (క్రీడి చంపినాండనుట ) 

నొడివెదవే నిన్ను నోరు [వేయింతు. | దొడింబడ, ”” ననుటయు (ద్రుపదనంద నుండు; 

కళ వల[వేలదురా ! సహించిన చెబు | వేల త్రుళ్ళెదు నిన్ను నెణుగ౫నా యోరి) 

సీ ఆఅజొమ్ము (తొక్కిన సిజయోగరతుని | భూరిశవుని నీవు వారిగొనవై త? 

అలిగి నన్న ౦క చేమాడిన నిన్ను 1 దల (_దెప్వ నేయునుం దథ్య మాపలుకు, 

అదె వచ్చె గురుబలం వాహుుతి గొన | సదయాత్స, క కూడ్ రమ్మూ పోదమందు,” 

అనిన శె నేయు! డుగాకారుం డగుచు | ఫఘవరథంబప్తు!ప దిగోన డిగ్గనుటికి 

కాలాగ్ని కరణి నొల్క-_లు గోయుచున్న | వాలు చే నమరించి వసుధ (గక్కదల 

“శ్వేతున్నక్తె ఫోన, విశ్షీంచి వాయు | సూణతుం డంతేట నెడసొచ్చే పోనీక 

తనలావుకలిమి నాతని నిల్వంబట్టి | పెనుపుగా రోజుచుం. బెనయ శె నేయు 

శాంతుని. జేయ ధృష్టద్యుమ్ను. డనియె 3 | “ కశాంతేయ, విడువిడు కడలి గౌనిమ్మూ; 

సీచేత నిలువంగ నేరం డీ వేళ; | నాచేతం గాని మానండు గర్భమహిమ, ౫” 
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కామ ఆగాలని నయ యకుశై చేస | నజిత వువోవ్యూహమై యుండ. బన్ని 

తాక పటవా ఫణంధణ ధ్యాన | | మూకాశ పథ మెల్ల నాక్రమింపలనుం 

ఆపకు సణ్తారాన మంత. గల్పాంత | కవీ ధనుర్ణర కృష్ణుని ( బోలె (4) 

వావైివులకు నల్ల న ఫార్షవు. బోలె | బార్జుల కెల్లం సెంభజత్నూవుభండ 

యఖ 

వరా త త) జార్జునులు | చనుబెంచి వారల శాంతుల? జేయ 

PDE సుధ మున నిరువేయి | "లేరు వీరులం (టెళ్ళంగనేలి 

జుకనహ్మూసన మచేభతతి కూపుమాప్కి | యశేనికల్పు(డు లక్షహారుల జెండొడి 

షగలకు యోాూధ యూధము నుక్కొ_ణంచి | దిశ లదువయ నార్చి శతేజంబుమీాణు, 

అశ్వళ్టైను పొండవ సేనపై నారాయణా, స్త్రము (పయోగీంచుట 

' మేదిసీశ్నర్క భూడుమో నన్ను నీవు | మోదింప రిపులం జంపుదుం (ద్రుంతు”) ననుచు 

నడళొంచి నారాయకా ప్ర్రంబు దొడిగి | (తిదశులు ఛీతిల్లి దివినుండి చూడ 

చేక్సి* 12 మపహాహిత గర్వతిమిర | శాసన రవిసహ్మస పభ. బొదలి 

శరభ సింహ మదేభ శారూల మహివ | ఖర ఖడ్ల భల్లూక ఘన కాలభూత 

గరుడ కిన్నర యక్ష గంధ ర్వ సిద్ధ | సురవర పన్న గాసురుల పీనుచును, 

గకిఇర కుభ్లటనక్షములం గాల్చుచును | అరుదేర వీక్షించి యల్ణనాభుండు 

నేవలకెట్ళల నాం శేయెత్తి పలికె; | * సేవాధిపతులార! చెప్పెద వినుడు ; 

సామజ హాయరకథ చయముల డిగ్గి | భూమిపై సాయుధంబులువెట్ట నిలుండు. 

ఫృతి వహాయు సుఖమ శవ్యనాధనము | హతులంజేయను నేయుండాక్ర మం. *”బనిన 
bw” Se wan 

CRIES లామా స్త్ర టలుప భిముండు : | “ దిగకుయ రథములు దిగనేం మోకు! 

సయ స్తనం" *ేలిద కుతు.” ననుచు | దాయ తూర్పునకు రథంబుం. దోలింప, 
ఆల మృ సంత్ Es "బు రొడాకారముగుచు | భీయుడై 6 గవిసి సంభృాతవహ్మ్ని ముంప 
ఇహం వణ గొణంాటేసి భీము | నురువహి ప్న గాలకయుండ రక్లీంచె, 

అతి దగ్గ చెం హారి బీముం గదిసి | * యింతటం బోవ్చనే యిమ్మాహాశరము ! 
నలదు సాహ” మసి వాయునందనుని | నలవోక డించి నిరాయుధుం జేసి 
యమ చేర్చదనందకు వట్లకావింప్కు | నమిత సెన్యంబులు నట్ల నేయుటయు 
య్య మెచ్చ " ఎయ్యనిమూని శాంతీ | మయ్యె నద్దివ మహా సాధనంబు, 
అంతే వాడీ హిరియా్ట ( దురగ | దంతి రథంబులు దగ నెక్కి కదియం 
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గురురాజు (చాణిం గన్లొని * యా శరంబె | ఖర తేజ, వెగం దిపసగలో నేయు” మనిన 

నెలమి నాతండు వల్కు; “నిశ చేయరాదు | నలసి యేసీనం దన్ను(వాల్చు నెక్లున; 

కృతమతి నదియును గృన్షుని వలన | హాతమయ్యె నేమినేయణగవచ్చు? ” ననుచు 

నిట్టూర్పు నిగిడించి నృఫునితో మటియు | “ నట్టయ్యు. జూడుమో యధినాొథ, నన్ను 
హరునైన ఏ నరునై ను నగ్నిజునై నల | బూవనొందుంగాని నేం బోనీ” నటంచు 

గరువధ రోవసంకుల చిత్తు. డగుచు | బనువడి [దుపదజుచై నచ్చి తాళి 

నన్నూటు తూపు లున్నత వత్స్షమందుం | జెన్నార నేసి నూగ్చితు' జేయుటయును 

అందు సుదర్శనుండను మాళవ్రుండు | నందు దర్హపభుండను గాళవిభుంయ 

నందు సుకేతనుం డను చోళపతియు |! నందంద (చాణిపై నార్సి యెక్కు_టయు 

వారి మువ్వురం (ద్రుంచివై చి ఘూరా్ర్రు | ధారల మేఘుచంద మున జూపట్టి 

హరిమోంద నరుమోంద ననిలజుమోందం | గరి రథసుభట సర్గంబుల మోంద 

(చొపచేయ శిఖండి ధర్శజ ముఖ్య | భూపాలకుల మిోందం బొరి పౌరి నేయం 

డెరువులు గానక తిరితీపులాడ | దొరలెల్లం. బాణం బార్భ్జుఃడు నిల్వరించి 

“పరుపు త్ర, పోకుమో కొంతసే ’ పనుచు | శరముల జడ్వట్టి ఇవాపంబు దునిమి 

ఘన సూత రథ రథ్య కవచకిరీట | తను లసద్చాణ శకేతనముల నటికి 

పోయె నశ్వ కామ భూమివై నణయగి | పోయె గౌరవపతి పోయె బొమ్మన 

హారి సంతీసింప ఎసెన్భషులు కీరింప | గురుసుతు( (గగొవ్యాయడి కోలల (గుచ్చి 

సక లగ న్యమును జర్జరిశంబు నేయు | * నికం జూలురా కయ్యం మింతట * ననుచు. 

జేతులు వ్మిదుచుచు. జేతికి మించి | 2కాతర భానంబు గానరాం బాఅె, 

పాటు-వోం గర్హాది భటులు న వ్వేళ | తాజినధృతి (చాణిందగం గూడుకొనుచు 

వివతాత్సుులై మిన్ను విజీగినట్లగుచుం ! ( బవిలి కౌరవ యోధవరులు శ్లోకింపం) 

గటకుకులుంగునం గాం తే యులార్య | బబిచిగది యేమి చెప్పగవచ్చు నధిప |! 

అప్పుడు సూర్యుండు నావావదశకు | మువ్పిగి క్రో కాబ్టి మునిలొనరీతి 

యసద్భశ కాంతి దే వాతణుచు నుండ | వెస బశ్లి మూంబుథిె ప్చుల మునిలొ, 

అట. బాండుసుతులు సైన్యము దారుం గూడి | తీటుకునం బోయిరి తముపా ఖెములకుం 

1. చేవూములు జర్ష్యరి సేయ నాత, 2. కాతుర పాకంబు. (మూ) 
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బంతి పృహమాద్దనుం డారీతి విజీగి | సంతాపమున నివాసము మునకుం బోయి 

శతి వొరల ఏీడ్కొలుపమ మజచి | సరవళుండగుచు బౌప్పుము లుప్పతిల్ల 

వన జూచి బంచి కల వాంచియున్న. ! ఘన పీఠ యూధ వరముల కిట్లనియె : 

Wg టా! మగా భాన్య్యం డాజిలోం గూల; | దిక్కెవ్వరున్నారు. తీ గార్యంబు; 

ఎక సెక్కు డిరా? జ | ఇక్కడి రణము? | శంక ఈ ఏష టికి బొంకు జగతీశులార ! 

“సులనొథు.ి. సంధి గైకోనితప్పు | తీమకించి గురునాజ్ఞ దాంటినతప్పు 

నొవై ఏ సేీముపపలొకబ్లని తప్పు | తప్పునే నాకు నృథా గరి” క్నుయు 

చేవ? పోడ్రేశ్సి మెంమిః బాొంచాలి | నీడ్చిన రాజు శో నిట్లనెం నృపుండు 3 

“క జార వేక్క వీ వ్రరక చింతిలకు ; | నీకు మే మిటం గల్ల నీతియే వగవ ! 

కటలా 1! పీవాండు కర్గుడు న్నాడు; | భటులు పెక్కండు దోర్చలు లున్న వారు. 

అవసీక్క సీవు నేనావ్యక్షు గా 1 (విమలగతి. గరు బట్టంబు గట్టు, 

అతయ నేనాపతియెనం బాండవుల | హతులం జేయలనోఫ పు  నటుసేయు. ” మనిన 

గొంత కోక్షయు మాని కువలయేశ్వరుండు | సంతోవమున భానుసంభవుం బిలిచి 3 
“ఇరు గౌల్తునంటి కర్ణా! నీవు నాకు | నరసి నేనాధిపత్యము సేయవలయు. 
పావని తమ్ముువిం బట్టి నిర్ణింప | నేవేళ నీవుగా కెవ రున్నాగు ? 

చేయక చేసిన నేనాధిపతివి |! ధీయు క్రి రిఫ్సల సాధించి రశ్షింపు * 

అనినం గస్టంకును “ మహ్మాపసాదంబు ; | అనఘ, నన్ బూన్సు నేనాధిపత్యమున. 

స్యితేవర్న గుసుసుత్త కుంభజముఖ్యు లతిరథో త్రము లంద త్రైన నున్నారు; 

సికి సావన. నాండవేయుఎనెల్ల | ఘోరాజిలోపలం గూలనేసెదను, 

నే నవసను నలంసిత్తునె వాం | భూనాథ ! ” యనవు డుప్పొంగి రారాజు 

కక షంథముబవము గంశాజలముల | ఇనునారం దెప్పి ఇచి యతిసం[భమమునం 

వొ రస ము ౫ చూర్య ఘోపములు | భూరి మూగధ బుధాద్భుత నుతిధగ్ధినులు 
శేక క ప్యష్టుం వాదములు | జూరుపైనిక ఘన జయజయ ధగనులు 
పక ను. “చాల దస సూరీ నాథ చంద ! | యాకర్ణు నబి వే క్ష మపుడుగావించి 

గమ.) సళుషాశది ధను లుల్లసిల్ల | | న మృ్మృహీశు(డు కరు నభిషిక్కు౭చేసి 

ARE My స | 
న 

వనువకు( ఒట్లంబు గట్టి |! యానందమున. బొంచె నఖిలసై న్యంబు, 
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వ నిట్టి తెజంగు నీ కింతయుం దెలియ | భూనాథ, యొతింగింపం బూని వచ్చితిని, ” 

అని సంజయుండు చెప్పె నాంబిజకీయునరు | నని ముని జన మేజయశ్షి తిపతీకి 

జప్పినగతిం జెప్ప జెలంగి యాూామిోాంద | నెప్పాటం గథచె లి నెటిగ్నింఫు మనిన 
1 ర) 

ఛానుకులాంభోధి పావన చంద ! | భానుకోటి సహస భాభాసమాన | 

కరుణాకటాకవీక్షుణ! దయోలోల ! | నురరాజనుత ! మహాసురరాజహరణ | 

ఇది సదాశివభా క్త హితగుణాసక్తృ | సదయస్వరూప కాశ్వపగో(త్రదిప 

స్తుతిపాత్ర వల్లభసూరి సత్వూశ్ర | మతిమద్వి భయ తిమ్మయ సాము భేయ 

విరచిత (దోణాఖ్య విప్రుల సర్భమున |! నరుదు మణి బంచమా శాస మయ్యె. 





శ్రీ చేంకటాదీళ, సృష్టి పకాశ, | భావజాతీత-వై భవ, భోగనిలయ, 

అక్క-థకుండు శౌనకాది సన్నునుల | కక్క_థానూత్రి మిట్లని చెప్పొడలా ; 

థృత రాష్ట్రానకు నంజయు.డు కర్ణుని తెఆ ణీ (గీంచుట 

ఆరీతి సంజయు. డాలంబుచూచి | వారణపురికిని వలనొప్ప వచ్చి 

తనరార నంవికొతనయు నుందిరము | ఘనత (బవేళించి కరమర్థిం గాంచి 

యా రాజునకు (ముక్కి- యాతండు తన్ను | గారవించిన నొక్క కనకవీళఠమున. 

దిరముగా. గూర్చుండి ధృత రాష్ట్ర. జూచి | పరువడి నొకవమూట పలికి 'నిటనుచు : 

“మనవారి మొనలును మతి పాండురాజ |! తనయుల బలములు దలపడి శెండు 

దినములు పోరిన తెజుంలగెల్ల నేను | దిననాథ సమ శేజ్క తెలిసి వచ్చితిని.” 

అని పల్కి రాభేయు నతుల విక్రమము | గొనియాడి మజియు డగ్గు త్రిక వెట్టి 

పలికె * /సంతీనుత బలసము(ద్రంబు | గలయ మందరగిరిగతిం. జొచ్చి కలంచి, 

మున లేపుచూవీన మొనసి యువ్వెత్తు | గొనియు సావుంతుల (కొవ్యడంచియును 

బొలమెల్ల బీనుంగు[పోగులుగాలో |! నలిమోజు యోధుల సజికి వేసియును 

అడ'రెడు కడిమిమై ననీలోన జముని | కొడుకు నువ్వెత్తుగాం గాని, చెల రేల్సి 

(క్రీడి నెదుర్చడి [క్రీడియుం బోలెం | జూడ నక్కజముగా శూరత మెజసి, 
పులిక ౫ మైన యాయబోతును బోతెం | బొలిసెం గరం డిందపుత్రునిచ్చేశ. 

మనుజేశ్క యదిగాక మన దుస్ప నేను | ననిలసూనండు వట్టి యందటు జూడ 

ఘన ఖడ్లధార నాతని త్రొము చించి | తనియక యు(గుండై (తావె రక్తమును, 

అయ్య, యింతలు పను లవునని మున్నె | నెయ్యు లాడినమాట నిజముయ్యె 'నేండు. 

కొడుకు లాతనిసిరి గొన శక్తులనుచు | నడియాస వారల యన్యాయములను 

సీ వువేశ్నీంచిన నేండాఫలంబు | భూవర, కుడువక పోనేలవచ్చు ! 9 

అన విని ధృత రాష్ట్రుం డా సుయోధనుడు | ననిలోనం బెగటారినట్టకా వగచి 

1. సంజయుడు. ఇ. చారల. రి, పోవే విచ్చు, (వాం) 



దో ద్యిపద భారతము 

నిట్టూర్సు 'లసలల నెలకొన్న వగల | బెట్టున మూార్సిల్లి పృధివిపెం (చెళశ్లె. 

అప్పుడు విదురుండు నా నంజయుండు. | జెప్ప న చ్చెరువుగా బీతలక్రియలు 

తెజంగొప్పలాం జేయం దెలిసి కూర్చుండి | ధరణీళుం డొక కొంత ధ్రైర్యంబువట్టి 
మొగమున 'వేడియూర్సులు (గమ్య బేరం | బాసులు చు సర్పంబుపోల 1రోంజు మను 

దనమదిళలోం దాటి, దైవంబు దూతీ, | దనదై న నుర్చుద్ధి తలపోసి రోసి, 

చెచ్చెలు సౌబలు సేతలు చెగడి, | విచ్చలవిడి. బచాండ వేయుల. బొగడి 

“ సంజయా, వీభాట చక్కంగా వినను; | అంజక చెప్పవే యాలంబులోన 6 

దొడింబడ నెకరించి దుర|ోధనుండు | పడండుగదా ! చేడు పగవారిచేత.” 

అనవుడు * రాభేయు. డాతనిశతోడం | దనణశులు కొందటు తమ్ములు. 'టెగరి. 

ఇెచ్చెణ మన నుస్పనసేనుని తొమ్ము | (వచ్చి నెత్తుగు (డావె వాయునందనుండు.”” 

నావు డూజఅకయుండీ నరనాథుం డసుకు | భావించి సంజయు. బలిశెం (గ మ్బ్జను ; 

“మునుమిడి విభాంతి మునిగిన చింత | యెనయ నా వాక్యంబు లేమియు వినండు ; 

దుర్శదాంధుండై స దుర్యోధనుండు | ధర్శజునకుం గీడు దలయుచు నుండు, 

కోరి వారింపని కోఆగామి? గాటబె; భూరి నోకంబునం బోగులుచున్నా (దడ. 

సెల్లు శోకాంబుధి. బెనగొన్ననాండు | నుల్ల ంబు కొండుక యూజడు నెట్టు ! 

కలిమియు లావు నగ్గలిశయు వెరవుం | గడశయు మగ(టిమిగల మహారథులు 

తలపోయ నింక నెందటు మనవీట | నెలమి నున్నారు? నా కెజిగింపు*” మనిన, 

నంబికాసుతుం జూచి యా సంజయుంకు | పంది యిష్టునిపత్కె ౩ “ పారి వ్య వినుము 

వరభాహు శౌర్య దుర్యా రాతీ 90) | నుగవాయక్ఫుయ (దోణసూము( డున్నా యు 

వినుత పరాక్రమ విద్వేవ తిమిర | వనజమిత్రుండు కృతవర్శ యున్నాడు ; 

ఏత 2భయో త్సాత పిమతో ౫ గహన | జూతవేమంయ కృపాచార్యుం డున్నాండు ; 
అవీనయవైరి మహావారి నాహి | సవమానుడగు మదపతి యున్న వాడు ; 

కొపటశృత్రు వాత గర్గసంహోర | నిపుణుడు గాంధారనృపతి యున్నాండు ; 

అశ్నీణ విక్ర మాహవ నిత్యశేళి | దక్షులు భవదీయతనయు లున్నారు; 

(కూర వీరావేశ ఘూరాయమాన | ఘూరచిత్తులు కర్గుకొడుకు లున్నారు; 

మజటియు నానా చేశ మండ లేశ్వరులు | వజిలియున్నారు దు ర్యారవ్మిక్రములు, 

1. మోగుచును, 2. భయోత్సాహ విమల్యాగ, 8. ఘోర, (మూ. 



కర్ణ పర్వము ; (ప్రథ చూ శాసనము % 

వీరల(గాని పోర విజయంబు వడయం | నోరియున్నా (డు సీకొడుకు.” నావుడును 

నసూనునికడకకు? జోద్యంబు నొంది | భూనాధుం డౌకకొంకపొ ద్దూణకుండి 

కడు నసహ్యాంబై న కర్లుని మరణ | మెడందలోం డలపోన యెలులా త్తి పలికె; 
రి ఇఒ గ అలీ 

కర్ణుని న్భుతిక ధృత రాష్ట్ర్రాండు దురసిల్లుట 

“హా వమ్తుసమధుర్య ! హా మేరుగ్రైర్య ! | హో వార్జిగంభీర ! హో హో గుణాధార ! 

పోయి శే. రాధేయ! పుణ్యనిధేయ ! | పోయి శే రనిప పత ! భుజబలపాత్ర ! * 

అని యిట్లు పలునూటు నందంద పనవి | యనియె సంజయుతోడ నాంబిశేయుండు ; 

“నట శ్రనయట్టి బాంధవకోటిపాటు, | చుమ్ములుగొనియెకు సూనులచేటు, 

కూరిమిగల తండి గూలినలాగ్కు | ఘోరవ్నిగముల్లై న గురునిపోకయును, 

దుర్ని నారాహావ తోయధి గడపం | గర్గ  ధథారుండై న కొర్గుని మృృతియు | 

మను వాక్యమును బోలె మహి. నధవోలె | 'మనికితీపడక నెన్సుదినుండే నినుచు 

నొక్కు_డ (మందళకయున్నా(డ నిప్పుడు | తరు, కా(పాణంబులు తక్కినవాండ, 

విషవము[మింగ్లై నను విడుతుం [(బొణములు ; | వివధిలో. బడియెన వీడుతు. (బాణములు; 

పాయోాపవేశంబు పాటించియెన | వేయి వెస్పగనేల విడుతుం (బాణములు.”” 

అని తెంపుమై నాడ నతని వాక్యములు | విని సంజయుం డంతీ నిములుండై పలికె: 

“ కృృతవుందు విశద వి(శ్రుతకీ ర్రియందు | మతియందు నధికసన్నా హొంబునందు 
'యోగంబునందు నుదో సగంబునందు | భోగంబునంయును బురుపార్థమందుం 

(బణుతింపం దొంటి భూపాలఫుంగవ్రులు | గణులి వెట్టం౫ సీకుగారు శే 

అంతటి వాడ వై 2యక్క_ఓటా యిస్టు | డింతకు వచ్చితే యిందుకు లేశ ! 

ఏరిడిభంగి వివేకంబు మాలి | యోరాజ, యిట్లాడ యోగ్నుమే న్కు) 

'తాలిమిదూలిన ధారుణిలోన | నాలివాండన నిన్ను ౫ ననగ జనులు ! 

బవరంబులో గతపడ్డ వారికిని ! దివిజి శోకింపకు ధృతి మూలుకొలుపు.” 

అనవుడు వగ చేది యా ధృతే రాష్ట్ర | జననాథు. డా సూతసంభావు. బక్కె_: 

“ యువరాజు మరణంబు నొప్పుగా వినియుం | జెశ్రులార? గర్హునిచేటును వినియు. 

దునియదు (త్రుంగదు తుమురునుగాదు | వెనంటిచిత్తము వజళిల గాగయఖోలు, 

1. మనకత, 2. యంతక (మూ). 
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ధు 

వందుక వందురి వనరి నా మనను |! డింటిం జటాతీం గొట్టిన జూవులేదు. 

పరళురామా స్త్ర ప్రభావ కోవిదుండు ! నిరుపమ వితరణ నియత మూాససు(డు 

అతిన త్రీ (ధను(డు లోశై కఏరుండు | చతు వికము.డైన సవితృ సందనుండు 

ఆరయ చే వోపవాతుండ య్యెం గాక | పౌరువబలమునం బజీయిడినాంజె ! |; 

(yan 

పాండుపుత్తులతోడి పగకోర్చి వెబువ | కుండె నెవ్వని నమ్మి యొగి సుయోధనుడు; 

నై దేవా పౌండాది వసుధాధినాథు | లాదట నవ్వని కరిగాప్పులై రి ; 

సెనుపొంద నెన్వని పెనుపాపు గలిగి | మననేన లెప్పుడు మదవృ త్తి మెణయు. 

నటి మహాబలుండంట నీరజూ వు | పటి సంగరభూమి బడిన విమ్మూుటను 
త్రి అలానే ర్త « 

శతవృద్దునకు రూపవతి సంగమంబు | కుతీలంబు వె 6 బిచ్చు!కుంటుకుం బరువు 
యు (sn (0 

సెలకొని (గుడ్డ్వానికి లెస్ప్సచూడి,._ | వలయం గోరిన సంభవింపని మాడ్కి_ 

నయదూరుడై న యా నాగశేతునకు | జయము సిద్ధింపదు సర్య్వయత్నీముల, 
“మనకేల కయ్యంబు మదిమది నండి” | యనుచు ధర్మజుం డాడె; నతని వాక్యములు 
బానాొప్ప మోపతి పాటింపండయ్యె | రోగి తాం బథ్యంబు రోసిన భంగి. 

శరతల్పముననుండి శంతనుసుతుండు | సరవిం 'బార్జుని దివ్యశర్మవై భవంబు 

దెలుప జలంబులు ేరంగం బనిచి | * సొలసి పాండవులతోం జుట్టటీకంబు 

నడప్పు రాజ్యంబును నలువొప్పం బంచి |! యిడుము యుద్ధముమాను మింతటినుండి 

మనుము సీ.” వనిన దుర్శదుండు కౌరవుండు | వినండింక శోకాబ్టి వెసం గూలరకున్నె ! 
బలిమి ఆెక్క_లుతుంచి పశుచులొడించు | పులుంసచ .దంబయ్యె భూమి నా విధము. 

ఎక్కడం *ఏబజొచ్చెద ! నీ వగలుడుప | దిక్కెవ్య ! రిటమిోందం బెజలగోేది నాకు | ”” 
అని పెక్కుభంగసల సడి నెవంగల | మునిగి (కమ్మణి ము(ంబునం జొలివాొండి 
దినకర పుత్రుండు తెగినవిభంబు | వినోద ఇ చితవీశ్యం డీటనియె ; (యం గ్ 

“తలశొన్న కడణశతో ధవళవాహానుకు | చలమున నేసిన చండకాండ ముల 
తాశున కోశ్చెనే? దర్భ మొవ్చాం | ౪౪ బేర్చెనె భుజవీర్యంబు మెజయ ? 
తీన య్యుగకోపంబుం దన్యపతొపంభు | దన థైర్యమహిమయు? దన శౌర్యగరిము 
వెజుగంది యిపవాోగస పికి ంపుచుండ | నటిమచే యోధుల నధిక్ష ధెర్యమున ? 

టై న 1 తనుకుచు. గయ్యంబు దయ్యమె యెటుంగస | నని కిపజవండుగదా యర్కనందనుండు ? 
1. గంటకు. 9, చొరువాండ, వ్, పరుపండు, (మూ) 



et కర్ణ పర్వము ; (పథమా శ్వాసము 

“తెగువ శిఖండిని దిముంబుచేసి | మగంటిమితో వాని మాటున నిలిచి 

గరిగంటిగాసీక' కపటమార్షమున. | బాంగొనె భీష్ముని బురుహూతేసుతు(డు. 

సామజంబొక్క_టి సమసీనం జూచి | భూమి నశ్వష్థామ వాలిసెం బొవ్మునుచుం 

దప్పక యమనసూతి తాం గబ్బలాడి | చప్పుడు గాకుండ6 జంవించె గురునిం 

కొంచక యీరీతి. గుటిలశా(త్రవులు | వ. చనం జంపిరో వనజా పృసుతుని ? 
భర్లు శష్యునిదయం బడసీనవాండు | భార్లన్నా న్ర్రంబును (బహ్మశరంబు 

వడముడితమ్ముని వధియింపంబూని | యొడీకమై యున్నది యుగగసాయకము, 

తక్కు_క మంటలతజచున. బొలుచు | వృక్క దివ్యాస్ర్ర ముల్ సెంపారలోలవు. 

సుభటకోటులు చూడ శూరు(డై నిలిచి |! యభిమన్యు విలు దునుమూడండె మున్ను! 
సహాబేవు గిట్టి దుస్స్పహలీల+* బట్టి | మహిమిోంద మర్దించి మందల విడిచ, 
పవమానతీనయుని ఒతిమాలుపిచి | తవిలిపాజులో బొడుదలవట్టి విడిచె. 

(గ్రక్కున మాయతో. గడలినవాని | సుక్క. అ హౌడింబు నుర్భర గా ల్బం 

ఇట్ల రా భేయున కి బ్బ (గ్ ఇచాఫు | కట్టడ చే సెనే కటికిదె వంబు! 

ఎన్ని కశెక్కి న యియ్య్యాయుధంబు | లన్నియు. ఒదటిపాల పోయనొహ్కొ ! 

అరదంబు (ఈంగెనో | యరయ నారట్గికి | వెరవు లేదయ్యెనొ ! విలువిద్య పేర్చి 

పనిక్షి రాదయ్యునో ! ఇెణహిాలములు | మనసులో? దోంచక మాయము చనెనొ ! 

లేకున్న సంజయా, లేశమూ, తంబు నీకీడు వచ్చునే యితేనికిం దలంప ? 

ఆతతగతిం. దన యరదంబు గడప | సూతు నెవ్వనింజేసె సూతేనందనుడు ) 

కృతవర్మ గురుపుత్త కృప శల్య శకును | లశనికి నేభంగి నయిరి శతోడ్చాటు ? 
అందు దలమోటణటి యాజి నారాజు | బృంచారకులు తన పేర్చి వ్క్షీంపం 

గయ్యంబు సేయు-చోం గార వేశ్యరుంయ | నెయ్యంబు చూపెనో నిలిచి యత్తటీని ! 

శిలశులవారలు గీల్కాని నడవ | వెలయ రారాజు వన్నాడీ నడవ 

నా రవిపుత్తున కనిలోనం గూల |! గారణంజేమియుం గానం జొప్పడదు. 

పాండ వకోటి నిర్భరవ్య త్రి ౫ డగ | భండనంబున. గరప నచ్చుకుట్లు | 

షనొవక నొవ్వక సర్ప బాౌాణమున | శేవిధంబునం దప్పె నిందనందనుడు ? 

వచి దినద్గయం బీరువాగు గదిసి | యేచందమునం బోరి గౌజీలంపు నాకు” 

1 దాని. (మూ), 



(. దిగి ప దభారతీము - ( 

క a" [ఏ ల 

జ ప్లను పంజయుం జొంబికేయునకు | ఘనతర Gh నక్క_థ చెప్పందో డంగ ; 

లు డీ యాం బు మొదలనంశీయును | పను మెణిగించెద. విశదంబజుగా నుం 

వి కొవిం పి |డాణి | యరుదారం దన యోవినంతి యు. బసు. 

ప | ననివని చాలించి యంతట మగని 

చవల సో లహాడీ కి జకంబుకడకు | దీినాస్యు శై త చనుజెంచి రందటును, = 

క డను కొయ్న్యబు తుది ట్టదనుచు | విడిచి యూరకయుండ వీరధర్శంఖ ? 
Ch 

కాప. వును శారంము వేకు | మానుగా నెటీగింపునూ చమమొక్క_.వలను.”” 
a 
లో 

నావ డక తావు నాగాంటతొడ | నావిరిం? *టుతర సకం సలికి ; 

జష్టంము కొలువుండీ యా రాజరాజు | తబ్పక (దోణనందనుం జూచి పలిళె; 

జాము నోయిరటందు ఎసువుతి మనకు | నూటకయుండుట యుచితంటుగాదు. 

పజ నాలమువ నేభంగుల గెల్వ | నగునొకో యని పె యాత జింతిలకు, 
వషండేమిట? దస్పె సయ న్న రధికు | లిప్పాట నల్బులే యిద్దవిక్రములు ; 5 
వాక్ 3 నుద్య్యొగనంకుండ వగుము | దైెవసహోయంబు తానె "డిని; 
వము మాతేంగ బంధుర కుంభ | సతత 2కి దూకే భి చతుర సింపబుండు 
wa స్ సుం జేముగడంయ చ్చే నె యుండ | మమచజేశ ని విజయం బు మన కేమి(బాంతి | 

కుంబ తల నింక దడయం 0౫6 దగ్గరు | ధీయు క్రిం గట్టు రాభేయు. బట్టంబు, 
వగెందు శానలోనోస్సు ; నితిని (పాసానను | క్రీ తిరాథ, కురునేన శెడక వర్షిలును,”” 

యు జగ కసం ఇ బాం వాసుమూాఫమండు | సనురాగవమ్వునం బొంది యతని కిట్టనియె ; 
స్నో సిలికా పలవన నొమోంన వికుం | లదు తాత్పర్య మగ్గల మేమిచెప్ప, mr 

Pr క యు వి వా బు! పిచ Wr లీ వ వాహూసంటు | పీ బొణసంప త్తి నఖఘిలంబజు నెటుంగు, 
ఫనమ్నుతుడను జే? (నలుడు ! నారా ఒలశొలియగు 3 నస్త్రుణగరుండు 
గూల తరాప నటు వల సయ్య్మంమిచేసి | | (నాలనిచ్చిరి చైరివగ్గంబు నిట్లు, 
పంచుకు వా జ్యఫైగా! వాస్ | తేగనార్చి 'వేళులు "తలం జెట్టి చనిరి, 
ఉల నివు ళా హలా ఇ ఆ కలుంబు | నెలువనిత్తు వె పాండునృపకుమూరక్రుల | గడు వము లు సశించు రలు ముకములో నింతక్ర (ద్రుంపవా కడలి ? =. న... we 

Wy ee ta a | ory ం OR ROE ib 4) Ere or గ sh | "wl తీసు! 1 wi a ss తీ అం mah శ # y మం (వా) 



కర్ణ పరము (ప్రథమా శ్వాసము ణా 

బ్రంక్ నెవ్వరి దూట నేపుకాా అపు? | సంక్వహీి తభ ప్రత్త, భారంబజు సీడి, 

పట్లంబుగటుకో పౌరుషం ప్ప! నెప్టైన, సిశార్య మూడర్సు పీన. 
లు ది ల్లు 

ఢి 7 * ణా జ > న శి ఎ పీ ఓ ఇ టల 99 

వహిని బృందారక వావాని నదఫు | టబు చందంబునం గుడు గిన సరము / 

అనవ్రుడు రాగిల్లి యా సగాతనసుతుండు | తనవేర్కు విలసిల్లం దా నిక లనయె ; 
ది) 

లో గావ్ ఖ్ we WY టో లో దే మ లో రో ham 

దురొంధనుండు కరుకకు నరు నణనాదివతంంముు గటుటు వ్రథనుండు కర్షునకు సర్భ ననాభపత్య టై 

66 నన్ను సేవలశిల నాథులిలగాలోం | బచ్చు దఖి వెయి పల్టుంబుగట్లు ; 
ae) 

నిన్ను సం(గామంబు "సెట్ నోంకపీను ; | కన్నార వేడుక ౫ నుంగాను-సగుంను 

అదియునుగాక వీ కాదికొలమున? | ఒదరక యిచ్చిన బొస లమే మలిన, 

కొలకంఠుని వినాకమువోతె నొప్పూ కాలప్ఫష్థంఒనసు కార్ముక ౦బం౧ద్ 

పరళురాముని గప బడ సీనయట్ట | వగదివ్ష్న సాయక వాత్ంబు వణుసి 

(వక్కొ_లువాపెద పసుధాతలంబు | చక్కా_డి విడిచెడం జదల్సై 'బెదర. 

*5 3 
పిండ లివండు గాపెంచెద సో; | కొండలు *ేపిండిమై (క్రుంగ గూల్చెనను 

ఓచ్చెద నిందుండు నురఎడించింను; | 'దేశ్చాన సుమరు స లే నంచొననై నం 

నా బౌపూుశే కి కియు సొ దివ్య 25" | (ప్రాబణ్యగతియు నా వొరుష[క్రమము 

సీ సర్గ రాజన్యూ లెల్ల పక్షి ఇప dC | జూస్మగుచ్చనయట్లు వొాగడంగ. "బేగ్చి 

2మిడుమిడు కన నె వెర్షయిం పెండురాజు | కొడుకుల నేవు గహాల్తు. గా కేమి, 

పరిజన హిత సుహృద్భంధుయు కముగ. | బురుహూతనందను పోడీవిం బొవి 

లలినొప్ప సా *జ్యలత్షే a యుంతయును | ఎలమి సాంసారంగ నే సకునిత్తు. 

వివిధయాగంబులు వివిధడానములు | తివిరి కావింపుచు దిశల నీయ+- యాజ్ఞ 

కిష్రోల్ల గొ రాజ్యంబు సేయుచు గడుపు | చల్ల దొలుకక చల్ల లా నుండు. 

అనిపల్క._ విని యుబట్బీ యూ కురురాజు | తీస హీతులును చాను “దగు (పయత్నీ మున 

ఫలపుమవృములు. బంచపల్ల వింబులును | బొలువార నవరత్న ములును చెప్పించి 

పుణ్యనడీతోయకీముల నొపష్పుచున్న | గణ్య “కాంచనవముయ కలళంబు లునిచి 

బహు వేదపార౫; (మెహ కో త్వ తమంలు | విహిశశం[తంబు గావింపుచు నుండం 

బేర నొదుంబర వీఠంబునందు. | గూర్చి రా ఖేయునిం గూర్పుండ( (బి 

1. సిండలె, 2. ఫిదమిద నిడుక. 8. చెల్లుగా. ఉ దగ (బహ్మయత్నమున, ౮. ములునోప్రు, (మూ), 
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పటవా డిండిమ భేరి పణవ మృదంగ | సటువాద్యగవము లంబరవిధిం చెల, 

నభి రామయుతు(డై న యా సూతసూను | నభి పేక మొనరించి యనురాగ ముప్పు 

“బ్రతిలేని కారవఒలమున కీవు | పతివి గ” మని వేడ్క బట్టంగమె 

అంత రాధాపుత్తుం డంతరంగమున | సంతోవముప్పొంగం జయ్యన నపుడు 

హాటక మా క్రికహార మాణిక్య | ఘాటక రథ ఛేను కుంజరంబులును 

దాస దానీజన ధనధాన్యములును | భూసుర సమితికి భూరిగా నిచ్చి 

సురుచిరాంబర రత్న శుద్ద సువర్ణ | నిరుపమ గంధాది నిఖలవస్తువులు 

గాయక పాఠకగణముల కర్ణి | నాయతమతి. దోరహాత్తుగా నొనలా. 

రారాజు మదిలోన రాగిల్లి యవుడు | చారుకీరీటంబు చామరద్యయము 

నంగద కంకణ హోర భూవణము | లంగాధిపళతికీ. (బీయంబున నిచ్చి, 

గొడుగులు. బడగలు. గొమరు దీవించు | నడియాలములు పెక్కు లలవడ నిచ్చి, 

శుభతూర్యములతోడ సూతనందనుని | విభవంబు మెటయించి విడిదికి ననిచె. 

ఈవీతి సీహుత్రుం డెల్ల సేనలకు? | గారవంబున గర్జుం గర్భంగా జేసి 

దొరల సామంతుల దున్గాధిపతుల | వర మండలేశుల వరుస జుట్టముల 

మానని వేడ్యతో మన్నించి యనిచి ! తానును జనియె నంతఃపురంబునకు, 

జగదీశ యారాత్రి చనుటెంచి యేను | దగ నీకు (దోణయుద్ధము వివరించి 
క్రమ్ముజం బొమ్మన్న గరమార్థి నిన్ను | నిమ్మల వీడ్కొ-ని యేనటం గదలి 

వారక తేల తెలవారునప్పటికిం | జేరితి నొయ్యన శిబీరస్థలంబు, 

సుర రాజు మేడపై 6 జూపట్టునట్ట | కర మొప్పు మాణిక్య కలశ వూ యనం, 

'గవగాడీ మెలంగు జక్కవలపాలింటం | దివి? కల్లీనయట్టి "దేవుడో యనం 

దనయుక య్యము( జూడ? దా వచ్చెననలో | నినమండలం బుదయిం చెం దూర్పునను. 

కరుని తొలీనాంటి యుదము 
రం య 

అప్పుడు రాభేయు డాహవో క్పాహా |! మొప్పారం గై సేసి యుజ్జ (లుండగుచుం 
గనకరసన్ఫీత ఘన కార్ముకంబు | తన రార నిజహ స్తతీలమునం. డాల్చీ, 
లలి తాహేవో త్సాహలక్షి చే మొగము | చెలువంబుపస వింత చెన్ను దీపింపు 

1. నోత్సనల క్రీకి, 



కర్ణ పర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము ౧౧ 

నారూఢ భటకోటి కానందముదవ | డథంకుము తీనముందట (మాయ, 

నక్షుయంబుగను ధజాశ్రితహస్తి | “కత్వుతొ'ం గాంచన ఘంటి కాబద్ధ 
హంస వర్ష తురంగమాంచితోద(గ | హంసాగ్ని సంకాశమగు రథంబెక్కి, 
ఏరభ[దోజార వ్మికముసార | మూరసమాన కుమారవర్లంబు, 

విక్రమ (క్రమశ క్రి వినుతులు గన్న | చ(కరత్షుకులును సామంత -చయము 

మెండైన తొడవుల మెజబులయుల 2త్రోోను | మండలోజ్ఞ (లులై న మండ లేశ్ళరులు 

నిరు ాలంకులను (గిక్కిరియం౫ 6 'జీర్చి | పరువడి బవరంపు. బలుకులు చెలం 

బుడమిపై ౬ బెండ్లి కిం బోవు చందమున |! నడవ, సొంపున మోటి నడ చెం గర్హుండు. 

తరమిడి లక్ష (బద్దల వారి. బనిచి | నెరవొప్పంగా సేన వెడలింప నపుడు 

సవరణతో యుద్ధసన్న ద్దమగుచు | నివిధమి:ఖంబుల వెడలంగం దొడ(7. 
భూరి దంతేశృంగములం జెన్నుమిగిలి | బారుముదాపూర రురముల నొప్పి 

ిరుం(ద కుంభస్థల రూవితసాంద | చంద గ్రైరికముల సంపద మెటుసి 

యాననవిలముల నలరారి పార్శ్వ | సానుజూలంబుల6 జాలంగ నమురి, 

ఓటరు నిపూది(వజకుంజముల్ దనరి | కరులు భూధరములకై వడి నడ చె. 

నరమత్య ధర్మ్శగుణంబు దాల్సియును | కగమర్భి వాయు వేగము వహించియును 

వారినాము సామ్య విఖ్యాతినొందియును | బొరిపొరి (శ్రీ చేవి పుత్రుల మయ్యు. 

దివిరి పల్మాజు కౌంతేయుల జయము | వివరింప శేమేల విడుతుమన్నట్టు 

లెడపక దిక్కుల కెజిగించునట్టి | వడువున హేపూరవంబు నేయుచును, 

బోడి. ౫ ల్యంశుం డీ భూమిపై నిలువ | లేడని చూఫపోలిక గానువింప, 

ఖుకపుటాహాతి నుర్వి గుజుతులుగాలం 1 దురగంబు లద” బంధురవృత్తి నధిప! 

రధికహాసములు సారథిభావణములు | పృధివివై "ఘూటకహెవులు నెసలో 

నేవిఘాతంబుల నేలబిట్టవియ | వేమాటు విషధరవిభుం "డోసరింపం 

“లు గొడుగు లంబరపిధి నొరయం |! గడు. జెక్కు_ తేరుల _ > 

డుందుభి పటపోది తూర్యబ్బందముల | (గందై నమోంతలు కప్పుకపోవం 

జెలేశేశగి దిక్కులు వెవుడుపడంగం | దలకొని సింపహానాదముబు సేయుచునుు, 

నిగిడి కన్నులతుద నిప్పులు రాలం | 'దెగువతో రివిమ్ను భేదిల్ల సార్పు చును 

1. కత “ాంచనమయ ఘుంటి కాబద్ధ, ల జోను విం రుద. 4. నురువి పొది... అంతర కంజ 

ములం దనరి, ర్, ఫీషణఘోవలు. 6. "నేమానిఘాతల. . . బిట్టపిసె. 7. డొనరింప, 5. మన్ను, (మూ 
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గాలునిపట్టితోం గయ్యంబు సయం | గొలుదన్ఫచు చేల గాలుబలంబు. 

హయఖుకోద్ధూత మహా వింశువటలి | భయదంబుగా సిశా భాగంబు గప్పి; 

మానితీ గజదళ వుదధార లనదెగీ | వానలపెక్కు_వ వాని నడంచె, 

పటుతర వాది(క ఖెరహారవము | తటుకున నంబరతల మెల్ల 6 గప్పె; 

వెలలిన గుణనొచ సింపాొనాదములు | బలిమి నమో్మోోంతను 'బారణచేసె, 

వచిన భాటకోటి హేతి మాణిక్య | నోచుల భూనిణ రుచిర రశ్నులను 

వారు శేతుచ్చత చామర సక్ష | భూరి రత్నంబులం భొలుచు దీధితులం 

బగలింటి దీపంబు భంగి. జూపకై | జగదీశ, యస్పుడు జఎజబొంధవుండు. 

ఇవ్వీధంబున సేన లేపారి నడవ | నివ్వటి ల్లె ల్రెడు వేడ్క సీదళ వాయి 

జనములు తేనుజేరి సన్నుతినేయ | ఘనత రాట్రోపుండై కలనికి నచ్చి 

యూహించి మకరికా వ్యూహపధాన | మాహావోచితముగా నప్పుడొనన్పె. 

మండ లేశ్వర, విను మార్తాండసుతుండు | తుండ చేశమున బంధురన్భ త్తి నుండె; 

చలపాది శకునియు సరి నులూకుండు | సొలయక' కన్నులచోటు ౫కోొనిరి ; 

తలపట్టు (దోణునితీనయుండు తనకు | వలెనని మదిలోన వాంఛించి నిలిచె, 

తడయక రారాజు తమ్ములందజును | మెడవద్ద నొప్పిరి మేదిసీనాథ ! 

దురితవర్శన పండగను దుర్యోధను అడు | నరుదొర ' మధ్యంబునందుం జూపు, 

గోపాలసహితు(డై. గుణి భోజపిభుయ | నేపార ముందట నెడను 'కొలయ్యె, 

ఘున 'దాకీ ణాత్య (తిగర్తు లతోడ | ననయంబు కుడికాల నవం నాక్ళపు(డు, 

నెనుక డాకాలను వివిధబేశముల | జననాయాకులం గూడి శ్రల్యుండు మటు స 

మణి సుపేణుండ:ఏ మనుజనాయకు(డు | వజలీన బలముతో వల కాంం బాలిఇె, 

ఆ విచ్మితుండును అతసితమ్ముుండు. | జేవగల్గినయట్టి చిత్ర నేనుండు 

నాలస్థలంబున వారణిందణు ఈ | వాలిరి చతురంగవాహినితోడ, 

తక్కటి యోధు లుష్షండవి[క్రములు | గక్కక' నిలిచిరి తగిన తావలను. 

అటమున్నె ధర్మజు? డజాహవస్థలికిం | బటుతగ చతురంగ బలముతో వచ్చి 

మనమున నమ్మాహామహాండు వీక్షించి | యనుంసం దమ్మునితోడ నప్పు డిట్లనియె ; 
“2కంకు ధనంజయ కౌరవసేన ! | కంటికిం గొంచెమై కాన్సించె నిపుడు, 

1, దవీశాద్య (త్రికర్గ. 2. కంటివె సంజయ, (మూ.) 



కర్ణ పర్వము ; (పథవమా శ్వాసము ౧9 

కలయ గూరిన వానకాలంబు వోవ | నిల నింకంబాజీన యేటిచందమున, 
అవగుణంబుల కెల్ల నాటపట్టయిన | రవితనూభావుసి సంభమము చూచితివె ! 

పనుపడ్డి యొక యొడ్డు పన్ను గా6 బన్ని | మొదల. దా నందుకు “ముఖమయి నిలిచే, 

పాటించి యొక పోటుబంటును బోల | మేటికయ్యము తనమింద నహించి 

వీరంబు లావును "బేర్టియు నేర్చు | శూరత పెంపును సాంపారం జూపి 

యెపుడు కయ్యము తుదిశెక్కింతు ననుచు | విపరీతగతి విజ్ఞవిగుచునా బడు. 

“కాలకేయ నివాతకవచాది దైత్య | జాలంబు( [ద్రుంచిన చండ కాండముల 

వీ నీచుం 'దెగటార్పు ; మిటమో(డ మనకు | మానుగా శత్రు" మము లేకపోను. 

మగంటిమి మిగిలిన మగలెల్యం దెగిన | వగవున మనతోడి వై రంబుకొజుకుం 
గురురాజు తన్ను నెక్కుడు గమనించి | సారిదిం బువ్వులు తలంజుక్పైల గావునను 

బోఠ నాతండుచూడం బారి 3పనమిో(దం | జేరి యగ్గలికం జే సేయ! పోయు. 

వాసవనందన్య వసుధ చిళ్లంగి |! వేసిన విధమున ఏపీ. డొక్కూరుండు 

(లల్లీ నం గౌరవుల్ (తెళ్లినవారు | తెల్లమిసుమ్ము సందేహంబు లేదు. 

అడవిలో. గందమూలాహోరవృ తి | నెడపక పదియురెండేండులు మనము 

బ్రడువులంబడుట యూహించి చూడంగం | గడబటం గర్హునికి తమునం గాడే! 

శ్నీతిలోన పండు చేసిన చేంతలకును | (ఒతినీత సేయక పాయదు వగపు, 

అటుగాన నీవిపు డనువైస *యొడ్లు | నిటం జేయుమునునునె యింద్రనందనుండు 

రమణతో నర్ధచంద్రవ్య్యూహ మవుడు | సమకెట్టి మధ్య బేశమునం గానిలివె. 
భీముని. బాంచాల పృథివీశ సుతుని | వామేతర శృంగ వాసుల జేసె, 

(శ్రీరమ్యులగు యుధిష్టిర మూద్రిసుతుల | ధీకంతై. కివింగలిదెన నుండం ఒనిఇె. 

ఒగి యుధామన్యుండు నుత్తమూాజుండు | మిగలంగ బవరంబుమో.:ది మోదంబు 

జిగివించి మొగములం జెలువంబు మోజం | దగనిల్సి; రా ధగ్శతనయునియందు. 

౫డశ దీవింపం దక్కొ_టి యోూధవరులు | నెడనెడ నిల్లి రహిన సావాసులు, 

సదముల జయలవ్ష గ సయిదోడుగా | నది చూడనొసప్పె జనానందవముగుచు, 

ఈభాంగి దర్చించి యిరువాగుం బన్ని | యాభీలగతినున్న యాసమయమున 

దనవుదిలోపల ధర్మ్శనందనుండు | నెనసిన వీతితో నిట్లని తలంచె 

1. ముఖరియె. 9, యిందు, వ్, బంగలి (మా) 
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“ మకరంబుం జంపి తమస్విసీచరుని | (పకటదర్పమడంచి బలువడిం 6౯" 
సంజీవి యా రామచందుని కొసలౌ | నంజనాసూనుం డీయలఘువి[” ; 
సాతమ్మునొడ్డ నున్నతి నున్న వాడు | ఈతెజంగునకు నాకేల చిం” 

శీలి నకవ్లూహ ముర్విం జింపించి | కాలనేమినివో అం గర్జునిం జంమి 

జయలక్షి ఇ యనియెడు సంజీఏ నేయు | రయకూణం బడయుదు ఆ” 
అని యంతరంగంబునందు. గామించి | యనయంబు నెదిరంచె నా శుగా.., 

అప్పుడు రెండ్వ్నుసై సములు నుబ్బు చును | మువ్పీగిగొని రణంబునకూన- 
నిందును నందును నేచిన బిరుదు | చిందంబు లందంద చెలరేగి (i 
గరలుచుః దమకించి శెలంకుల భటులు | నురుత రాట్రోప్తుళై యురను "౫ 
వర రథ నేమి నీస్ప (నపగంపరలు | నిరుపమ బహు కీంకిణీ ననాదము* అ 

జటుల తురంగ హీపానాదములునో | బటు *ఖుర్మ వాత విన్సార రావ % a 

గరిఘటాకోటి ఘఫీంకార శబ్దములు | భరిత భేరీ శంఖ భాంకారములు న”; 
2పీర వుంకారముల్ విపులాట్టహోస ! భూరి కిసంరావముల్ బొబ్బల ఇ 
జరిహాసజన వంది పాఠక(శ్రుతులుం | ఓబరగి దిక్కులనెల్ల6 క్బగిలించు ౫. 
గరుడ కిన్నర యక్ష, గంధర్య సిద్ద | వగులు ఖేచరులును వచ్చి వా: 
సునవిమానస్థులై కయ్యంబు సొంపు | గనుంగాను చుండిరి గగనమాంగా స 

చెల వేలి పూర్యపళ్చి ము సనము[దములు | తలపడి మయొండొంటిం జాం, 

దితిజై న్యంబును 'దేవసై న్యంబు( | దతిగాని యొక్కటం దార్కొన్ని 
గౌరవబలమును గాొంతేయబలము | జారుణగతిం దాశీ ధరణీళ య5--, 

మండలా(౫ంబులు మహితకుంత్ ములు | భిండివాలంబులు పృథుముడ్షా ".. 
పరశుతోమరములు బట్టిసంబులును | సుకియల త్ర లములు శకాలము a 
ముదలైన యాయధంబులు మెజయుగం | గదనంబుసేయంగం గడు: , 

బలువడిం బొడుతురు పంతంబునోడం, | ఇెలుకుర సడంతురు పేరుంవా “౫ 
(తుంతురు హేతులం దొరుగంగం దలలు ; | చింతురు పొట్టలం రజెండ్లో ౫" 
ముత్తుదు రంగముల్ మోాందలుకట్లం; | గత్తుల నెమ్ములు గాండనేఆతు.. 
పులులు కురంగాలళిం బొలియించునట్టి | పొలుపునం బగతురం బుడమిం. ౫ 

1. తరవాతే నిస్వార, 2. విరహ, శ్రి. సంవారముల్. 4. పరల. 5, పరగించె. 6. 



కర్ణ పర్వము ; (వథమాశ్యాసము ౧ 

అంచలు వీసముల ననని ఖండించు | సంచున. (బేవులు చక్క 6 (టెంపుదురు. 

పరఠరశుఘాగంబులం ఒట్లిసవాతుల | నురుభూలముల నెన్తురొలుకం ఇంపుదుడు, 
అ pane) 

చెక్కులు ముక్కలు. చెవులు బావాఎవులు | నక్కొ_లుం బక్కూటు నంస చేశములు. 

1 గరములు శిరములు. గాళ్లు. జేతులును | జరణంబు లూగులు జాూనుబేశములు 

బరులు వేరుకమూలు ఫాలస్థలములుం | నరమ్ముగముగ రణాంగణమున నిండ 

గుంచియు సీడ్చియు. గూలలయ్యసమ్టయును 1 సంచియు (వాపల్బీయు వసుధ వె చియును 
శ రెం 

ముసలమ్ములె తి యొముఎలు నవీయంగ నస వేసి నడుములు విజుగ (వేసియును 
C అయన ( 

2 చేశేత్ర విజయంబు సేకొనునట్టి | లియాసం గయ్యము సెసి రముకుబు వొగడ, 

వెనుక దీసిన వాయ వెదకిన లేకు; | మునయకుండినవాడు మొదటికి వేయు ; 

పాటీపోయిన వాడు సరికింప లేండు ; | ఊఅకుండినవాండు నొకండును లేడు ; 

పందయు మటిలేశు భావించిమాడ | నించును నందును ఇభిసునాధీశ ! 

ర్ ఈ కురు శ్ష (తంబు; ఇదో పుణ్యభూమి ; | చేకొని యేలిన క్షీ తీపునో మొద్ద 

జచ్చిన సురలోక సౌఖ్యంబుగలుగు ; | మెచ్చుగా జయమైన మేలె ” యటంచు 
యా 

మిగిలినచేవలు మితి మేరలేని | తెగువలు నొండొండం దీయనియబట్టి 

దర్చుంబులును ఘునశరసాహాసములు | నేద్ఫులుం గడణలు నెజయంగ్య సంత్ 

దానుణ సంహానాదస్ఫురణ ముల | భూరి మహాహాసములను బొబ్బలను 

పహోటకగ ర్నాండ మవియం జేయుచును | వాటమై నిబ్బృంగి వడి నిరు వాలు 

చండ దండాదండ్ సవ కబాకచిని | దండీ ముష్టాముస్టి ధరం బోరుచోట 

సందడికి య్యంబు సాగిన సప్పుడు | పెంధవూని గగనంబు పెల్లుగాం గ ప్పె, 

ఆవేళ దమవారి నట లాంతివాగి | ఫావింసనేరక *(బమెసెం జిత్త ములు, 

అతీముటీ భటుల చేహూంబుల. 5దొర(ంను | వఆహమై న శోణితధారలవబన 

వారణ దాన్మపవాహాంబువలన | నాచేణుపటలి తొనంతీయు నణలా. 

అప్పుడు సాత్యకి యాద్రుపదజుం | చెప్పం జ్మిత్రముగాలం జీకి తానుండు 

ధన్యవి[క్రములై న (దౌప దేయులును | సై నస మేతుల చాలం గోవీంచి 

కుకుర ఘూర్జరలాట కోసల నంగ | శడ కళింగానంతి సాల్య సౌనీర 

నుళయా ఫో కర్ణాట మగధాది జేశ | టలములతోం 6టోరి పాఆరదోలుటయు, 

1. కరనూల. 2౨. వెంచేత. కి, యాజి. 4, (బమసి చి త్రముల. ఏ. మవముటుంగు, 6. బొది, (మా), 



౧౬ ద్విపద భారతము 

నేనుంస 1తండంబు లిగుగెలంకులను | మూనముగా వేలేర మగంటిమి మెటుసీ 

మయొరావతారూఢుండగు వజిపోలత | మారుతి యొక మహామదకరి నెక్కి 

“ వేండి యశ్వ స్ఞైామ ! వేండిక్సపుండు ? | వేడి కారనరాజు వేడి?!” యటంచు 

"వేండి వాలవ్ములు 'నెనచల్లుకొనుచు | వాడిమి పసమించి వచ్చుట వాచి 

మార్తుర కరుదైన వ.గంటిమివాంకు | ధూర్తశీలుండు శ్నేమధూ ర్కియన్యాండు 

మమధూర్తి యనురాజు ఖీమునితోం బోరి నుడియట 

ఈ అుంబిందూయోయెుద ఎనిలజ్బ ఏవ? |! ఇందు ర 2) మ్మనుచు విక్టచి పీల్చు చును 

డనదంతి ఛిమునిదంత్నిప 6 నొలిపె | ననయంబు చిత్ర మేమని చెప్పవచ్చు ! 

అది గిర గగ దా శకునట్టుల భీము | మదసామజంబుతో మార్కొ-నె నపుడు, 

వడముడి ఇ'*ీమర(వాతంబు వటువి | తొడి-బడ నాన్నే మధూ ర్తిని నొంచె. 

గనక కాండాభీల ఘనతోవురమున | ననిలనూనుని నొంచ నతండు కోపమున, 

ఆంత బాణాసనహస్తులై వార | లంతకాకారులై యని నేయుచుండ 

నిరువుర బాపంబు లివుపరంపరల | మురిసిన గోపంబు ముప్పీగిగొనల 

మజశీయుం దోమరముల మండుశక్తులను | అజు[కమ్ని మిగులం గయ్యము చీయుననుడు 

వడుత*వుగముల నేసృన నాతీం | డోడక భీము వేరురము నాటించె, 

నాటిన మదిలోన ౮టం గోపించి | * నేశితోం గూల్తు నీనీచు చే” ననుచుం 

బవమానసూను( డపతిముసాహసుండు | రపకంనిభతోనురము ఏశకనెత్సి 

యతనిపై నై చిన, నంతం ౫యాశ | పతి నడుమనె దాని భగ్న ంబునేసి 

మాజలుబాణంబుల ననిలజుమేనం ! దదూజిపోవలగ చేసి తొలలక యాన్చి, 

వేతొక్క_శల్లంది వివమబాణముల | మూరుతి యాతని మదకరిం గవ్పీ 

యా కిరూశాదీశు నరవాయిగొనక | దీకొని యాతనిటెసకును జనక 

పటుగుణధ్వని దిళాభాగంబు వగులం | జటులసాయక ములు చాల సంధించి 

ఆతెలంగక యూాశ్ష్నేమధూ ర్తి సామజముం |! దలకొని జర్జరితంబు చేసినను 

దటుకునం గనూిమూాసి జారుణగతిని | అటుకనిల్వనోపక యది! మొగదిరి 

6ప్రాలు చు గంటల వెడ(మోంతలు నిగుడ | నొలసి దిక్కులనున్న బలములు బెగడ 

న 

1. తుండంబు, 2 పిల్చటయు, కి. పూచి 4. గల్బ్ఫ. 5. మేన. " 8, మొలచు. (మూ). 



కర్ణ పర్వము ; (ప్రథమా శ్వాసము ౧౭ 

నంకుశంబున నొత్త నదియు గై కొనక | ఘీంకృతధ్యనులతోం. గరలి వేపబుచె. 
పజిచిన నార్చుచుం బాండునందనుండు | తజిమె "దానిని వెనుదగిలి యుద్ధతిని. 

ఆసమయంబున నధికయత్నమునం |! జేసి యాకగరిం (దివ్పీ శైమధూ ర్తియును 

వెడమంట లుమిసెడు 'వెడ.దయమ్ములను | వడముడి వేనొంప్క నడముడి గినిసి 

యుజక యాతేనిచాప మొక్కటం (దుంచి | కటణకుశకును౮సనొం చెం గడురభసమున, 

వాపంబు వేజంది శరముల నతడు | చూపోప కా వాయుసూను నొప్పించి 

దంతి నొక్క-_మ్మున ధర (మొగ్గ నేయ | నంత సీఒల మెల్ల నార్చృ నార్చుటయు 

గిరినుండి లంఘీంచు శేసరిపోల్కి | గరి డిగనుజికి యస్థలితసాహనుండు 

గద చేతంనొని లయకాలునిపగిదిం | [దిదళులు వొగడ నుద్వ త్తుంజై పోయి 

కుంభస్థ్రలము బిట్టుగొట్టిన నతని | కుంభి రూపటి కూలఅెం గుంభినిమూంద, 

అసముడింపక యతం డసిపాణి యగుచు | నెసవచ్చి యమ్ముహాపీరునిం గదియ 

నిట్టిగ దాహతి నింక సొంపెక్కు._ | నట్టకు. 'బడంబాపె నతీనిమ స్తక ము. 

అతని మొండెంబు నూజడుగులు వాటి | పదపడి ధారుణిం-బడియె ఘసోరముగ, 

కులిశాహతం-బై న కొండచందమున | నిలమోందనున్న యాముభ వః) చేగువను 

వీడుగు తాొయశునం బ్య పృభులసింహాంబు | నడువునం గెడ రాని సీశ్లి “చి 

కాకుత్ స్థుచేం గుంభోక ర్లుండు తెగిన | డాకొని పాటీన చద్రైత్యుల.గి9 

ననయంబు ధృతిగుంది యతిభీతింజెంది | మునచూాపలేకి నీ మొన వాలుటయును 

బసగల పాండవభటు లుగవృ త్రి | వెసనార్భి తీజీమిరి వెనునె ఓం పగిలి, 

అంతం గర్హుందు కాలాంతేంబునాటి |! యంతకుండునుబో ఆ నంతరం౫. నం 

గప్పినకోపాగ్ని కన్నులయందు | నుష్పతిల్లెకుమూడ్కి- నొగి మంట లెసలం 

బొరివారి చానిమై( బొడము ధూమంబు | పరుసున. బొముముడిపాటు వర్తింప, 

ధవళహయంబుల6 డార్కొన్నరథము | అవవ విసయగతి నతిశయిల్లంగ, 

నాతత శతుపసైన్యిక్షయో త్సాత | శేతువునా దివిగోతువు మెజటయ, 
దుందుభిసటహోది తూర్యరవంబు | వంది మాగధకోటి నర్షి తారనమ ( 

గోదండరవమును ఘోటకరవము | రోదోంతరంబుల రొద వెట్టుచుండ. 

దిరమైనవీకం గాం తేయులమూూ:క | శరజాలముల మి చతురుంై కాయ, 

కినాన యుబ్లములోన “నాన నీసేన | పూని సేనానిప్రాపున నగ్గలించె. 

le నాతని, ల్సి క్షయా ద్యాత, వి, నాని, 4, నానని, (మూ), yy 



ఇం ద్యిపద భాతరము 

పాండవవీశులు పరమసాహాసులు | పాండురయకులు దోరగ్చంధురంధరులు 

దర్పంబుసాంప్పును ఛైర్షంయుసెంపు | చేర్పు ఊపరంబున నెణుప౧ జొచ్చుటయు 

పనిమిహోసుకులకు నన్నియైనయట్టి | యనువున( బేశ్చె ఘూఠాహావం; బందు 

సూతపుత్రుని శరన్యూతంబులగుచు | భూతలంబున. ఒడి పొరలు నేనుంసలు, 

రంచలు ఏడ సంరంభంబుతోడం?) గంచు"పిం నై పాతు ౫ంఛనాగములు, 

కంభస్థలంబు నులుగాం బగిలి !కుంభినిపె 6 జచ్చి కూలు నేనులసలు 

(నగ్గునేమంగలును మడియు నేనములసలు | (సగ్గునేనుగులును సమయు నేనుంగులు 

విచ్చు వేను: ఇను వెచ్చునేను0పలు( | ఎచ్చునేనుంగులును జదియునేనోణపలు 

నైయున్న సమోగిగ నానకులుండు | నాయెడం గర్హ్వం దా నరికట్టుకొనియె. 

పెలుకుజు నార్చుచు భీమనేమంకు | తొలలగక ది గణపున్తుని నడ్డగిం చె, 

వినుము శేకయులగు వించానవిందచు | లనువాగి సాత్యకి యాన నుద్ధతిని. 

చి? (త సేనునితోడం జి(తంబుగాలో | ధా తీశ, (కుతకర్మ తలపడి పోక 

జితశాకవుండై న చితునిమోందం | (బతివింధు Se డేపార బవరంబు చేసె, 
తగ సుయోధనుండును ధర ఇస్తాడు | దెగిపోరలోడణిని ధీరాత్ములగుచు. 

సమసియు సమయని సంశ స్తకకు | సమ శేందసుతువళు సయ్యె యుద్ధంబు, 
ఆ నృవాచార్యు పై లన ssn శు | ఖీక రా న్రములతో బీక్టేచి నడి, 
ఖండితేనై 3 శిఖండి కోపించి | దండి భోజేందుని. జాల నుగ్రతను. 

క్రీడిపుత్తుండు (శ్రుతః ర్రి రి రధంబు | మూఢ మ్యదాధిశ్వ్యరు. వి జేరుం దాక, 

సహాజవి కమశాలి సహాబేన్రం డలిగి | బవహుభొంగి యువనాజుపై వెసనేసె. 
అడరి వై శ్యాహత్తుడగు యుయుత్సుండు | తొడె నులూకునితోడం బో రాడ. 
ధర ధీకు౭డై న శ తానికుండార్చి నరగర్యమునం గృతవర్శ వూర్కొనియె. 
సుబలతనూజాత (శుతసోములకును | (బ్రబలమె సిద్ధించె బవరమంతటను, 

సాత్యకి శే విందానువిందంలు మడియుట 

సారశౌర్యుండై న సాత్యకితోడ | ఏకులు వించానువించులు కడల 
మర్శదంబున బోర చురములో వారి | కార్ముక ద్వితీయం బు ఖండించి యతడు 

le బెంచై. (మూస 



పర, * |పథనూ స ణా కర రము ; (పథమా శాసనము ౧ 

సునిళి తాస్త్రుంబులు చొంసె నంతంతీం | దనువుం శోణిత ధారలు దొరల, 

ఆ మహాఏరులు నధికవేగము.న | భీమచావ .ఎలెత్తి పెల్టునోపించి 

యేయు-చో మూవ్రురయిప్యాసనములు | పోయె దుత్తుమురులై భూరి'బాణముల, 

వేవేనమున వాను విసయంబందం | జేవగలిన పిల్లు చేత నమా 

మింట మంటలు “మ్మ మేటిచొణంబు | వింట సంధించి యా విమ్టుసోద రుండు 

“ అనిలోనేనిలు: లో నను వెంచులోలుగు ? | అనువింద, దుంగిపొ * మ్మని యేయుటయును 

అసద్భశ మకుట రతా నలిశోడ నసుమతీడె “హూ వాని మ స్తకము, 

అది చూచి శకేకియు ౭తిఫీతి గది; | మద మీద్ నిర్విణ్ల మానస్సులైరి. 

అనులస. దమ్ముుని మృృతీ రరాత్శలోం గోప | మినుముడింపలోం జేయ నేచి విందుండు 

రుండ బాహాబలదూథి నీర_స్త | తందుండై యొండుకోదండంబు చాల్చీ 

మండుచు శినిరాజువుునువునిమో:-ద6 | జండ సాయకముల జడి వంచుటయును, 

బదియుం దొమ్మిదియాజు పటు భల్ల ములను | ఉదరి సాత్యకి నాని యుబ్బెల్ల నణంె+ 

ఒండొరు సూతుల నొక్కట: దునిమి | యొండొరు హయముల నురిివై 6 గెడవి 

యొండొరు చాపంబు లగ వేమన | ఖండిశంబులు చేసి కడు రోవమునను 

అసి చర్చ శోభిత హస్సుతై వారు | వసుధకు లంఘీంచి వరగర్వ నేఖ 

నిప్పులు రాలెడు నేతంబు లొప్పం | జొప్పడి యొండొరుం జుట్టివచ్చు చును 

గరవాల పిద్యుదుత్కట చర్చ వారి | ధర *వుధ్య సందీ ప్త తనువుకై వారు 

అంత్ గిక్రంబున నతి లాఘవమున | నెంతయు. జరియించి యిలమిోంద (వాలి 

(వేయుచు. దప్పుచు (వేటుపూ. సెటిల్ | పాయుచు జాయుచు బలిమి చూపుచును 

గడిమి డి..పక చిశతగతిం బోగుచోటం | బుడమి నొడ్డనమునం బొలసె ఖేటములు () 

మేవెరవునం జొచ్చి మిగులంగ హోచ్చి |! గోవిందు తమ్ము. డా కుటిలాత్సు విందు 

కదలికా వృత్షుంబు ఖండించు నట్లు | లదనున నడుము చయ్యన దె వేసె. 

విందానువిందుల విషమసాహాసుల | నింది రావిభుతమ్ముం డీ భంగిం గూల్చి 

వేవేగ విజయుంై విబుధులు వాగడం! డా వచ్చి యొక్కె. యుధామన్యు తేరు. 

ఎక్కి. యంతటంబోక మేపు దీవించి | (గర్కున చేటొౌక్క_ రథము దెప్పించి 

తలకొని శ్రీ ఘంజె తొనందు నెక్కి. | బలువిడీం గేకయబలముసె నెక్కె.” 

1, నిలువని యనుఇెందు. గలుగ. 2. నుద్యదీపిక తరుణులెవారు. (మూ) 



_౨౦ ద్యిపద భారతము 

అని సంజయుడు చెప్పె నాంబికేయునకు | నని ముని జనమేజయ శీ తిపలికిం 

జెప్పి నగతిం జెప్పం జెలగి యామింద | నెప్పాటం గథ చెల్లి నెజీగింపు మనిన 

వైకుంళనాయక, ద్యారకా వాస, | కాకోదరాధిప గ్రైవేయ వినుత, 

సగుణనిర్లుణ, దేవు సహజపభావ, | నిగమగోచర, కృష, పీరజనాభు, 

ఘునమాాని హృ దేహ కలిత సందోహ | వినుత పకాళశ, @ వెంకటూాధీశ, 

భ్కకవత్సల్క జగత్సావన, భుక్తి | ముక్తి (పదాయక్, (మొక్కెద నీకు, 

ఇది వేంకటా చలాధీశ్యర దివ్య పదపద్భ మకరంద పాన దిశేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమ్మార్యతనూజ | సుగుణాఢ్య సోమన నుక ఏం(వర్య 

రచితమా కర్ణ వరమున నాశ్యాస | ముదితార్థ యుతముగా నొక్క_టి యయ్యు. 
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-- ఆ టన్ (శ్రా కీర 

శ్రీ భాసమేత, యా శ్రికపారిజాత, | శోభిత వైభవ్యా సురముని వినుత, 
జనమేజయునకు వైశంపాయనుండు | భునతీతో భారతీకథ చెప్పం దొడణా ; 
ఆరీతి సాత్య్కి యతుల నిస్ఫూర్తిం | చెక్కి మిగుల నుద్దప్తుండై 'మెటుసీ 

క్షురికాసీ తోమర కొంత కశార | శరచక కాంతులు చనలం (గీకి, తీయ? 

గేకయ బలము ఈ గిట్టి సర్వమును | (బౌాకటంబుగం గొట్టి పాణునై చుచును 
లతలు కోట్లు పోలంగ నర్భుదము | లక్షయ సంఖ్యయ యలరు బాణముల 

విశ్వరూపము ఇరావి విజయ విఖ్యాతి | శా శతు డన మించె జగదేకనాథ ! 

అ తృటి శ్రుతకర్భు డాచ్చిగనేనుం | డుత్తుంగ చాహోఒలోద్దతి మెణియ 

గండ భేరుండయ గ,ముభంగిం గరిని | దండిం బెనంగుచో దంలిపురీశ, 

సీ మనుమని నైదు సీన్ట రాన్రముల | నామేటి చిత్ర సేనాఖ్యుం డేయుటయ్సు, 

నాతడు నవవాణహతి వానినొంచి | సూతుని నెడింట సుడివడ చేస్కీ 

చేవ, నీసుతఫాలచేశంబు వగుల | వేవేగ నేసిన వివళుండై (వలె, 

అతండట్లు మూగ్చిల్ల నంతటంబోక | యితడు పె సై నేయ నంతయు బెలిసి 

శిశువ్రుకోదండంబు చితీంబుగాల | నస దృశ గతిం (దుంచె నక్కారనుండు, 

'బాలుండు మిం్చైన బంగారు కట్ల | మేలు విల్లాక్కుటి విాందయగానెత్సి 

బెట్టుతూపుల నేదు "పెరిగిన యట్లు | నెట్టన గావించె సీకు'నూారకుని, 

(శుత కర వతుబు చూడ్కిలక్షించి | శితసాయకంజీసెం జిత సేనుండు. 

అది యర్గచం[ద ఇ"ణాహాతివేతం | బది తునుకలు చేసి 'బాలుండు నాచ్చె. 

ఆర్చియుం గోవించి యాశ్రుతకికర) | కార్చిచ్చు. బోలెడు కాండంబు దొడిగి 

“బకనైరి కని యేగుపజచినవాని | నొకభంగిం జంపకయుండితిం గాక 

ఏం డింత పోరునే! “ఓవీనికిం గలుగు | పోండిమి నాపకపోననీ,.’ ననుచు 

రోవతామాకుడై ర్యుదుండువోలె | శేషజిహ్యాగ వీజకేషచాణమున 
మి|కేంద్రముఖ్యులు మింట పిన్సీంపం | జ్మిత సేనుని శిర శ్చృదంబు జ 

1+ శీగిన, ల్సి వర్మ. వ, వర్మ, 4. విండింత, (మూ) 
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వలనుదీవపింపం శోవలయుగా ననికి. | దొలల రథంబులు దోలికెంతయను. 
నరతనూభవ మ(ద్రనాథు లుప్పొంగి | పొరి దిక్కు లల్లాడం బోరుచున్నె డక నో 
తప్పక (శుతక్తీ రి త నతాతయొడలు | ముప్పదియమ్ముల ముస్సుగా చేసి 
సత్వరంబున మూూంశణుశరముల సూతు | సత్యంబు (సుక్కించి శార్య మెక్కి-ంక 
వాలంబుమెట్టిన వడి రోంజునట్టి ! కాలాహీవధమునం గనలి శల్యుండు 
(శ్రుతకీరి లోక విశ్రుతకీ ర. గిటి | వితత శౌర్యప్రభా విఖ్యాతి మెజయ 
ేస్ఫూత సాయకముల సోనలు గురిని | సూతుని నొప్పించి సుర లెల్ల జూాడిక = 
అంత రా(ద్రాకారులడె క్రీడి కొడుకు | దొంతి వాలమ్ములు త్ మిది తొడెన్నా 
తనువుచ్చిపోవ నద్ధరణీళు నేసి | పొనరం గాండ(తేయంబున సూతు నొంచి 
పంచాస్తుడును బోలె బంచవాణముల | ముంచి మ(దేశ్ళరు మొగతిరిగింప, 
(భూకుటి తాస్యుండై బోరన విలయ | కాకోలకంఠువగతి శల్యుండేచి 
ఇవాపంబు ఖండించి స ప బాణముల | నేపెల్ల నడచిన, నిందపౌ[తుండు 
కోదండ వక్ట్రుడై కోదండదండ | మాదండ గె కొని యధిక వేగమున 
వారిదం బదిపై వర్షించుభంగి | ఘోరా(్ర్రకోటులు గురిసె నందంద,. 
మనుమనిణాప మమ్మ్మదనాయకు(డు | దొనిమి తోమి బది వాడితూపుల సేయ 
దాతీయమ్ము:) నొచ్చి తాతను మెచ్చి | వాతుర్యగతి మించి వాలం గోవిం-తా 
దండహస్తుని గదాదండంబు వోని | దండ మాయళ భుజాపండుండై యె త్రై 

“ యూడనిం బాడకు మోతాత !” యనుచు | నోడక యప్పుడతుు గత వై వ 
నొగిం గృతీఘ్ను నకెన యుపకృతి వోలె | ముగి సాతంేది ముమ్ఫురియలు వే 
శ క్రియొక్క-టి భుజళ క్రి సంధించి | యు క్రి చాల బెంచి యొగి నిగిడింప 

నది మంట లుమియుచు ననిలవేగమునం | బది డిక్కు.లును జెవ్రుశ్ళడ (మా రమ 
మిడుంగుజు లెగయంగ మిన్నేరు వేండి | నుశుకంగ సైన్యంబు తొక్క_టం (కం 
శూూలిశూలము భంగి సూర్యునిభాంగిం | గాలకూటముభాంగి. గడలసట చూడా 
కలగి కొందబు భీతి గసనులు గజివ:, | దొలణగి కొందటు యుద్ధదూరు తై కణ 
మరలి కొందు శల్యుమాటు 5 కొొదుంగు | దురములో. గొందజు (తోెక్కిళ్ల కా 
శల్ఫ్యుండు రిపుమనళ్ళల్యుండు రుద | తుల్యుండు గం బైన తూపు సంధించి 
యాతాంతములు నిండీ యరు దెంచుచున్న | యా క్రిం దునునూడేె నటం చేజఆపు 3 

Le నూత, 



కర్ణపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము ౨న 

విన్న వాండయ్యును బెన్నె త్తురుట్టం | దన్నేయుచున్న తని లావుచూచి 

“ మనుమడు తాతకు మాటాడ నేల్చె” | ననుమూట నిజముయ్యెన నుచు శల్యుండు 

జవవారి కిప్పుడు జవమునం దొడ్గి | తివిరి సారధికల తెగ వేయుటయుక్కు 

అనిల వేగములై న యశ్యరత్న ములు | అని వెడల నీజ్చె నాతని రథము, 
(sa 

అంతట శల్యుండు నధిక శరాదమున | నంతయు బెంపాంది యే గ్గబించి 

జ్యారవంబున దిశాచ్శక మంతీయును | బూరంచుకొనుచు నప్పుడు వెసనార్చి 

పజవం జొచ్చిన సేనంబడి సూపవెంట | సారిది సూ(తంబువు జొచ్చినయట్లు 

తెజపి గనుంగాని తెగువతో నంత | నజిముటిం జొచ్చి సాయకముల ముట్టి 

కాబుడవులం గాల్చు కార్చిచ్చు రీతి, | మాజీ దంతులంగాల్వు మృగరాజుభంగ్య 

మూూడూల్ల్లు గాల్సీన ముక్కంటి పగిది | వాండీమి. గాంతేయ వరబలంబులను 

సమరోర్విం బెక్క-ం[డ సవుయించి మించి | సమవ ర్తి పురికి విచ్చలవిడీ ననిచె, 

దుశ్ళాసనుఃడు నవా జేవునితోం బోరి మూర్ఫిల్లుట 

సహాటబేవుంజే చి దుశ్శాసమమిోాంద బహుతే రా(స్ర్రుంబులు పరగించుటయును 

బే౭డీమి యువరాజు పొరి శరత్రయము | వాండిమి సహజేవు వతంబు నొంపం 

జాపంబు [(మోయించి శ్లెర్భంబు వంచి | కోపంబు బల్లి (భూకుటికల్నీ నోయప 

౫రువలి నెలవున ఘన పతొకంబు | మెజయ శరద్యుతి మిహిరుతో నొరయ 

రథగతి నిజమనోరథగతి మిగుల | (థి తాళ్చీఖురహతిం చా తాళ మగల 

నవ్య ఏ[కముండైన నకులాన జుండు | దివ్యుల చ్చెరువంది ద్శ్ట్ంచి చూడ, 

జడెందంబు పెన్ను బృ జెబ్బంతూపు | లందించఛి యాతని యదటణలిొంచి 

కాండ త్రరెరాద[గ ఫఘునత రాహతుల | గండు మోాటీన సూశు గబ్బు మాన్సుటయు, 

నతిరోవ. రకాక్షు(డై కౌరవుండు | చతేరితే మాదే ము చాపంబు దునిమె, 

అతండొండు కార్ముక మటిముటిం గొయచు | విగత రణపౌఢి విలసిల్ల నపుడు 

పటాత్నుడై యుక్క_ కాండ మేట యు | సపగిమితీ జాల లడరి యే జేర 

గడు వెసనె_త్తిన కరవాలమునను | దడయ” యువరాజు డానిఖండించె. 

ఇం[దబాప(పభ నెసంగు ఇొాపంబు | సాంద్రవై ఖరంగాని చండ కొౌరవు(డు 

1. నిజ (మూ). 



౬ డి ప ద ఫ్ర" రతీము 

య్ . జ 9 ri ల ఇల mM AQ అన కంకప(త్రంబులు ఘశచతుప్టప్షి | పంకింప గమ్మాడ్రి పట్టిపె. బప, 

వజల మున్నూ టిరువడి వాండికోల | లజీముఅీం గురియించి య(శను నీల 

పీలకంశథము సర్పనిచయంబుం (దుంచు | పోలిక నబ్బాణములు పొలియి చి, 

% జో అ జజ జాజ్ హాస్తలాఘవమును నృస్త్రలాఘవము | శ స్తమై పెనపాంద సహచేవ్చు జేచి 
శాతభారాభీల చటుల వాణంబు | లాతనిపె. బక్క లడరించుటయును, 

యె 

అవి యంతవట్టును నవలిలగాలో | విపధ ఖండములు గావించి శౌంవ్రుండు 

శరనవకంబున సారథియురము | నరుజార నాటించి ర్న నార్భుటయు 

నాలోన సహా బేవుం డలుకిమైం గాల | కాలు€డై బొమముడి కజువడి నిగసస 

“రమణి పాంచాలి చీరలు సభలోనం | (గమ మేది యొలిచిన | ప్రాత్యుం 'టెచ్చి 

పర మేసి నా దృష్టి పథ యున నిలిపెల | బర వా'బేసీన భాగ్నంబు గంటె ! 

భీము పతిజ తప్పినం దప్పెగాక | యా మదా?ధునిం. బటియేం నూలు,” ననుచు దై ల్ = 

( బటు బాణ మొకటి యంఒరషున దీప్పి పటలంబుపర్వ నుద్భట వేగస్పృ త్త) 

నేసిన నది సేనలెల్ల భీతిల | నోసరపడక జో డుచ్చిపోవుటయు, 
గ రొ 

జొమ్ము (వక్కలువాతి రుధిరంబు గాటి | *ేదిపు రి మూాగ్భిల్లీ తేరా (వాల 
సూతుండు నురుభయ శోకాతు డగుచు | నతేదు గొనిపోమె నికి దూరము. 

అతీర్మాడ రుదవిహానుండై వూ | సుతుడు తద్భల నాగ్ధి గాలవక చొచ్చి 
ఇ ౧ తి hea క దా 1 ఇ అల చర్య % {ur og " నా 

ముంద రాదియు బాల పుబాల్శథై ర మున |! నందంద “ల౭చి ౧ "టట్లు MNT, 

కర నకులు ఆ వుం ర ల ద్య ద్వయున్ధ ము 

కర్టుండు నకులుండు6 గడు మచ్చరించి దుర్ని వార,..లంబుపోం బోకు! భూ 
ఆ సూకీనందను నలుకతో(జూచి | యీసున మా(జేయుం డిట్లని పలిశె: 
$$ న మ న ఎన్నండు కర్టుతో నెక్కటియుద్ధ | మున్నది కల్లునో యనుచుండ చేయు 
తలంచి నిన్ని టం దెచ్చి ధరణి నాయెదుట | నిలిపిన (బ్రహ్మను సజయ చెుచదితీని, ణి కడు సుయోాధనునింటం గడివమూాడ చేయ, | గుడిచి చేవాయున నిం గాడు కండ షోచ్చి వ (కొవ్వు వా తెర బట్టి కుటు బొజ్జ వెట్టి | కొొవ్యాడి మించులగోల్ల్లు మాటు శకం 
గలహంబు పాండవ కారవులకును | దలశోొని ప 
TTR 

1. డెన్ముకి, on మున్నది కల్లునొక్రో యనుచుండ. (మూ) 

న్నీన తం డివి గానె! 



కర్ల పర్వము ; ద్యితియాశాాసము ౨౭ 
సగ 6 గ అ 

అదిగాక (చాపడది నతిసణ్య సాధిం | “దగి దుర్భాహలు పలికిన (దోహి ! 

నాశరంబుల నిన్ను నాశంబువేసి | యాన తీ జూడ కాటు శీ కినుక |” 

అనవ్రుశు మూసంబుుదగ ఇహం టే ముం | గగంగొని యుగులరై క్ టం డట్టనియె ; 

“సత్ య తియుండన్రు కే కొర్గధుర్యుడవు | పీక్టీంప ని న్యా( స్త్ర వేదివి గాన 

బలు లం ఎనియేమి భండనభూపుం | జులుకన నీలావు చమూపదుగాక.” 

యనుచు రాథాఫ్బ్మతుం జాతనిమేనం | జొసపె డెబ్బదివరూంకు సునిశి తా, ప్రుములు, 

ధనువు ఖండిఎచియు. దనువున నాకెం | దసుకంగ ముప్పై గారురఠకా(స్ర్రములు, 

కాండాసనంబొండు కొడశెతోోం గొనుచు | గాండివితే మ్యుం డఖండ తేజుందు 

ఈశేడబాణంబు లినజునిమోందం | గూరించి ముప్పదికోలల నొంచి 
పాణ వితఘ్బులు ఒలువిడి మూడు | సారధి మీనం 'వింజలబంటి దించి 

ఏీల్లు"క్క-శరవింన విదళించి యతని | [త్రుళ్ళడంచెను నాల్లుతూపుల చేత, 

సరవి నీరీతిని జూపంబు దునోమ | సరసిజా ప్పసుతుండు సరవిమై నంత 

వొంక పండునుబోలె నొప్పుంచేత | వింక విల్లాక్కటి ఏతం గై కొనాచు(?) 

జుటిచుణి నిస్తులు చూూహంం దో | దజీిమి యా నకులు నుజ్గతిని దొంకుటయుం 

"జేర్చి యయ్యిరువుగు ఫీక సాం స్త్రముల | కోర్చి మహోోే(గులె యద్ధయినే సయం 

గష్టుండు నిగిడించు కాండజాలములు | తూర్గ వై ఖరితో డం ముంచుః బాండవు(డు. 

నకులుండు పటపెడు నొరొచపం క్రి | వకటించి ఖండించుం బద్మాప్త పసుతుందడుం 

తూఫు లొండొరులను దూంవేయుదుగు ; | తూఫు లొండొరుల నెత్తురులముంపుదురు ; 

ధృతి. బరస్పర ఘోర దివ్యా(స్తు ములకు, | (బతిసాయకములేసి బయలు నేయునురు, 

సారధి రథరధ్యచయముల (యోంత | లా రథికలయార్చు లా గుణ ఫభ్యనులు 

వినవచ్చుంగాన్సి .మ ఏరపసుంగవులం | గన రాదు పెంధూలి (గమ్మిన కతన, 
ఆ సమయంబున సప్పాండళ్రుపకు | బాసటగా న వచ్చి వాంచాలబలపహము 

ఖరకరసూతి ఫీకిరసాయక మాలల | గరములు దనిసియుం గంఠముణ్ జెగియుం 

బసదక్కి. యొక్క_ట బమ్మురించీయును | చిసజెడి భాయముచే దిక్కు? మొక్క_య్యు 

నమ[్శవమ్మూయ్యును వంజు వాణియును | ఎ మ్ళెదదాలియు. బలాయితమయ్యె నప్పుడు. 
అదిచూచి సీయాధు లదయ్యుల్తై యతని. | బాదివి రవ్కునిలప్వూ మొగిళులుం బోలె; 
లలన 

1. బిజ్జల. 2. ముక్కయ్యు. కి, పొదినిరి కప్పు మొగిళ్గురుబో లె. (యూ). 



_లి౮ొ ద్యిపద భారతము 

పాండవు నత్యుగ్రచాణ పాతి మున | గంజెల్లంజెడి దూరగతుల్లైర పజచి. 

ఎడగలుగంగ ని ట్టరువాలస నిలిచి | కడంగి వారల యుద్దగ తిం జూదుచుండదు 

సూతజు( డాపాండుసూనుని గెలువ | సూ తాళ కోదండ నరా మునిం సి త్తి 

విక్రమలీలC (దివ్మక్రముండ గుచు జ[కరత్షురుల; కం స్త యు లుగ్విద్ లిపి 

పలకయు వాలు నబ్బలీయుండు గానినం | జెలచేలి నడిబుకిం బిక్కు యివే సి 

తునుకలు ేరిపె మెం దొరలకమున్న ! యను నార గదయెత్త | న సూ పే; 

విరథభుడై నకులు. డుర్వికీ డిగ్గదాంటి | సరిఘాభి రాముడై సం తేర సఖ 

పరిఘంబు పొలియించి ఛర్చపుంఖముల | శరనులు గురిసిను జుకిసి పాండి ప్ర 

కరుడు నకులు నొవ్వనాడుట 
ర్ి 

ఎల్ల వారును జూడ నేపెల్లం బొలిసి | పొల్ప్హయె సంగామభోవి నోడిపాణు, 

వెనుకొని క ర్జు డప్వ్ రుకంఠంబు | తనచాపయస్టి చే దగ్గిలించి పలికి : 

“వాల్లు, నీవెక్కడ సౌడిచివచ్చితిని ! | (పల్లదంబున నొవ్యలులికితి నన్ను; 

అప్పటిబీరంబు లప్పటిషాజు | లిప్పు జెక్కుడవోయె ? నేల పాణెదవు? 

నా లావుకొలడియు నాసాహాసంబు. | జూలు నీ వెటీగితి జననాథతనయ ! 

ఓపంజూలక నన్ను నోవెజ్హికాన! | నీ వెన్ని పలికిన నీమిందం దెగనుం 

ఓపిన మార్కొను మోపకయున్న |! వే పొమ్ము పాండవవిభునియొద్దికిని. 

కాకున్న. నర్జునుక డ కై నం బొమ్మ; | రాకు మెన్నండు నిట్లు రణగంగమున కు. ”” 

అని కుంతి వాకకింబు లాత్మృంజింతించి | జననాధ, నకులుని జఇంపక విడిఖెం 

నినుపారుసిగ్గుతో నిట్టూర్సుతోడ. | జని పాండ వాగజు స్యందనం బెక్కి- 

కుంభ వినిక్షీ ప్త కుండలివోఅెం |! గుంభిపురీశ, నకులుం డుంజె నంత. 

తనయు విజ్బంభణత్యంబు ఏశ్షింప | నెనయంగ. బొడవున కెక్కినో యస 

దరణియు మధ్యాహ్న ధార జెన్నాంబి; | ధరణిం గర్హుండు (ప్రతితరణియై వెలింగె. 
-ఈశీతి నప్పాండున్భపసూతి* గలవా | భారుణిలోపలం దలపట్టి విడిచి 
కలధాత'కాశసంకాశ తురంగ | కలితకంబు (పభాక నునీయ శేతు 
సురుచిర మాణిక్య శోభి సమిర | నిరుపమగతియు క్ర నిజముహోరథము 

1. గల, (మూ), 



క ర్భపరగము 3 ద్వితీయాశ్వాసము లో 

పరంంగం గర్లు డుద్భటవృ త్మితోడం | బజుపీంచి సోతుకబలములం దరిసి 

కాలాగ్ని కీలలకరణి మెజుంగ | లోలి మిన్ను ల జరగ నగభొణములు 

చిత్తవానయుంబో లె న్నీతిం గదియించి | కొత్తగా సూశుల 6 గొటినెచి మును 

పమరూయరలు మూంకలె "మొగిం బన్ని వచ్చి | తొశిన రథివల నలలు (దుంచియును, 

బడగలు గొడుగులు బహు ఛవావముగములు | పొడిపొడి గావించి పుడమి రాల్చీయున్సు 

అంకుశంబులవోడ వాస్తాళితోడం | నొంకక గజముణం గొట్టి (శోచియురు 

వేదండములం జంపి విపులకుంభములు | భేదించి ముత ముల్ సృథినిం జగ్ల్ మును 

ముందు రాతుల మోంది గజముల | గంద ముల్ చెండాడి కాళ్లు [దుంచియున్యు 

మొదలం గ ఖ్లెంబులు మోరలం౧గాడి | చిదుకుపలై వోవం జెబగి చెక్కి యును, 

శాతాసి తోవమర బాప శరాది | రీతి సాధనములు రి త్ర వు చ్చియును 

చేతుల కసివోవం జెండి కాల్యురను | భూతకోటికి బలి ఫుడవింం బెట్టయును, 

బుట్ట లెక్కినవారి. బొరిం (బాణభీతిం | జెట్టు లెక్కినవారిం జేకాచి విడిచె, 

అననీశ, నీపుతుడగు యుయున్సుండు | గవిసి యులూకునిం *డిందిచాణమున 

నొంచినం గోవించి నుతశ క్రి నతడు | (త్రుచె నాకనిఫల్టు తునుగలు గాయం 

అక్కు_మూారకుం డంత నన్యచాపంబు | గగనం గైకొని క డీది వీపి దు 

తూవు లర్వదినాల్లు తొడిగి నీముజంి | రూపున (గుచ్చియు రోవుంబుతోడ 

మొక్కలుండై సూతు మూండు బాణముల | (సుక్కనేయుటయును నుబలనందనుండు 

మిక్కిలి నొచ్చియు మితిలేని యలుక | సక్క_జం టై స రొ చా వేశ యుసను 

సాయకం బొక్క_ట సారథిం దునిమి | యాయెడ సల్లీంట సొయములం జంప 

మర్శవిశేదన మార్షణహతుల | నిర్శధి తాంగుంైై నీఠువుం *రుండు 

అందణుం దనుజూచి హాస్యంబు సేయ? | జిందజివ'ద తె పడి పాటీవోయి 

మయొండు రథంబెక్కీ. యుడుకున (నుక్కి | యుండెం శాగవమై స్ట ముప్వాంగి యార్య. 

అంతీటం బోవక్ యాయులూకుంశు | సంతకా కారుండై యరదంబు పణుపి 

బలువడీ* పాంచాల బలముల కుటికి | కొలది మీటిన నాడికోల లేయుచును, 

దవవహ్నో వనముల దహీయిం దునట్టి | లిన్చటం జరించె న్ను దేగంబు సోడ, 

(గ్రుతకర్శ నకులునిసుతు శ తాొసీకు | ధృతిందాంకి యార్చుచుం దెగి పోరు నెడను 

సారథిహానియు జచ్చిన హరులు | నా రథులకు సమమయ్యు ; నౌటయును 

1. వరుండు. (మూ) 
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వీ య 

విరథ్డువి యుకయు విడిచి వే చనిరి ! తిరముగా బే తొండు తేరుల కంచే. 
యా ర్ట 

(న్! ముతక క్రి ఛీమనేనుని పుస్తుండ్రైన | సుతసోముం దలపడి చూరుండె శకుని 

యతండేయు నరములు నతనిరథ్యములు | నతని పతొకయు నతని రధంబు 

దుత్తుమురును గా దుకుమాడుటయును | అత్తిటి సుతసోము: డవనికిదాయటి 

విలు గేల-బూని దోర్వీర్యంబు ముజసీ | బలు నారసముల సొబలు. జాలంనొంప 

వాభోవం సోవించి యట సౌబలుండు | బౌొలునివిల్లు దోర్బబలశ క్రిం దునును, 

విను మేమి చెప్ప నపీగరుండు చేతి | తునుక నాతనివిల్లు తునకలు చేసి 

(కుతీకీ - రథము విశ్రుతకీ రి నెక్కి | సుతసోము:ండుండె నక్షుల నిప్పులుణిల, 

జు త్తి వే విగుంది యా శకుని | య త్రేబిపినె చొచ్చి యార్సులు చెల 

"ొాండవ ౫ థెకుల భట సవమూూహాముఐ | గండు మోజులో జొచ్చి కలంచు చును డో. 

అంత మంవర థైర్యు డాకృ పాచార్యుం | డెంతయుం గోవీంచి యేఫు దీపించి 

పసిడి యాంబోతునం బడగ మయొస్పార | నసమాన తేజుండై హరునిచందమున 

'గ్యానాద హరినాద శంఖనాదముల | భూనభోంతరములు బోరుకలంగం 

౫కురయంబునం చేను కదియం దోలించి | వడీనాగ్చి పాంచాల వరునిపై 6 గదిసి 

వధియింపంయజూలు దుర్వార 'బాణంబు | లధికు.డై చాపంబునందొప్ప. దొోడిెగ్ 

వాస హాటక చై లోసంకా* రధము | సారధి హయములం జదియ నేయుటయు, 

శాతమాటోపంబు కాం తేయనేన | లాతత౫తిం జూది యప డిట్లనిరి ; 
భక (వోణుజంపిననాంటి షర మోాద(జుంశు | కాణి నీతీ వి మింద జూఫుచున్న్నా (డు. 

చలము నాధింప థృష్ట్రద్యుషమ్ను( బట్టి | చెలల్ని గత పాణుం జేయ కే లుడుగు ! 

ఆతి బాసు సలుడు డిన్యా, స్త్ర కోవిదుంశు | శ్రీ తిలోన వైరులం జీరికి. గొను, 

ఇతీండు విల్లందిన నై బేవతల | హతీము గావించెడినట లోక లెంత ! 
చేవ సీతం చేను చెతువుల స్ళ్లు | (చావించు మనల నందణి చేయకు కడి,” 

ధృష్టద్యుమ్నుడు కృపాచార్యులతోం బోకి యోడిపోవుట 

| షక్ న అద 4 అనుచొట వారథి యభీసతిం జూచి | తన నీతి వెలయంగం చా గిటులనుయె ; 
“వినుము కుమార వి పప సాహు చ నా 

3; యో మ్మిపపుంగవుని | ఘన వాప్ల వీర్య మగ్గల 2మ ర్వంబు. 
9 7) ¢ 

న 

భూమిపై సీవేయు భూరిచాణంబు | లేవి చితము గాని యితనిపెం జనవు, . 
రజల 

శే సట జాన శరధ్య, న మదార్యంబు, (మూ) 



కర్భపర్యము ; ద్వితీయా శ్వాసము కణ 

మగంటిమిగల నీదు మహిత విక్రమము | జగతి. *దెట్టినయట్లు సమయుచున్న దియు ; 

వ నిశ్సయించితి నితండవధ్యుంవ, 5 | మానవనాథు నామ+*ట గహొనుము; 

మన లేరు సంగామమహా కెడలం౫ | గొనివావ్రుటయె మేలు గును కార్వ సరణి. 2 

ననిన ధృష్టద్యుము 6 డనియె సారధికి; | “* ఎన మ సీశలంపొవ్వు నెంచి మాచితిని 

మనసు విహ్యాలమం దె మాశంబు కుుదెం | గనులవం శీతటి (8  సంస్భుచున్న్న యు, 

వడం౭శకెడీం బదములు ; వదలి ఎఖరష్టంబు ; | నొడలు తిమ్మిరి వట్టుచున్న గె నాగ. 

*అడిబీరమేటికి? నరదంబు భీము | కడై నం బార్జుని సడశె నం గడప 

రయ మొప్ప.” ననుడు సారథి నిజరథము | భయమషేది తోతనా బక న! కడకు, 

దారుణ శంఖనాదము నెజఫుచును | ఘోరచాపసథ ని గంఖిని య[నున 

వెన్నా డెం గృృపుండంత వెస బర్యతంబు | విన్న డించిని: య్ పిబు భేయగుకి రణి, 

శరలి తిఖండియు. గృృత వర్ద్యయుకము | కర ముగశల పచ, బున నొంప్క 

ధీరుంైై. భోజుండు తెగి (దుపదజిని | నొశకింట వొంచి వల్ల టి ముం (ఆం చె, 

త్రో రంపువిల్లున [దుపదనందనుండు ! భార బొణంబులు ఫోజు ౧ అటిప, 

దోడనె యవి (దుంప్క (మపదజుం డలిని | వీకుకుబీడు గా వనిలున టుకు టయుి, 

యాదవోస త్తముం డ న్యచాపంబు | నాపటలొన కోప పూాత్చ్నోం ౫ ముర 

ఫొలంబునందు దోర్చలశ క్రి విజయ | వాలికతూఫులు వి పుకాండున" టు, 
కలలావుపొలిసి శిఖండి మూగ్ఫోన్లీ | బలువిడిం బేరపై పండిన సారథియుం 

దోతె నచ్చోటు బంధురగతి. దొలలోం; | దూలీ మా సీనయుం దొ నోడ్లో ను సుజ మేం 

అట (దిగరాధ్ళు, డర్దునువ చీజ్ | దటుకునం ీఎ a యు ము నేయుచుండ 

సత్యే సనుండను జననాయకుండు సత్వ్యసంధుండగు సత్యలీ ర్తి మును 

మిత్రవర్నుండును మిత్ర దేవుండు | కై కా తీంబు గ లయట్టి చంద 7 చేవ్రండు 

తిధి శి న 6 4 ప ౪ ల లె శ ల్ల | ఖ్ 2 జ మి ట్లు «oo oe $$ mm mh 

పీరాడిగాల పీతా పుంగవులు | అగనయ 1వారలయనుజులు నుతులం 

(జార నారాయణ గోపాలకులును | సార " & బలో త్ర ర నాలరసై నములు? 

గర ము[గగతిం దోడుగావచ్చి సగుని | యనద మత్యుగ్రప లై యటు మళ్టుముట్టి 
సరిగొని మూటను సత్యే నునుండు | మెటిసీ నాసీంటను మిత్ | దేస్రుంత కు 

మిహిర లే తజుండైన మి(త్రవర్ముండు | నిహా హిసంఖ్య()) న్ని నిష్టుర నిశితా, స స్కృముబను 

1. బట్టిన. 2. అడిదమేటికి క్ర, నస. ఓ. నాతని, (మూ), 
oer.) 
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' చేన్చుం జేశుసాయకంబులను | ఇం[దతనూభావు వేసి యార్చుటయు, చంద 

నప్పుడు మేఘంబు లంబుధారలను | గప్పిన గిరివోలెం గదలక నరుకు 
షు -టధ్గజభూాత మహా తాట్లహాో వోస | క ర్కశధ్యనుల నాకము పెల్లగిల్ద 
గాండ్తీవ పటుతర క బం ర్పుల | గుండీయ లవియ నెక్కుడుగాల నెజువీ, 

వాపసు “గ మూలం | గరలాఘవము చితగతి నుల్లసిల్బ, 
వి నషఘ్టరా్యస్ర్ర ముల |! విజయుందడు హగిమెచ్చ వే వేగందొడిగ, 

మిత్ జేవ్రుని నూజు మెటులాు “దొూప్పుును, | సు(తవర్ముని నొల్లు మేటియమ్ములను, 
మొగి నత్వ నేసని మూ;,ట, సాశర్శ్శం | 'దెగి నాలుగింటను సిం నొంచె, 
ఆ శేక్ట తింజయునిం బెక రాముల ముంచి | సౌకుతిం జంపె వింశతి కాండములను. 
విశఖావ్టకంబున వెస, జంద బేవు | సస రూప్పు నరివీరభదుల్హై మూాపె, 
అంతం గనోపంబున నా సత్యే సనం | డంత కా కారుగా తూర్పు చు వచ్చి 
కర ముగ కాంచన కాండ 'సగురము నురగతల్పునిభుజ ముచ్చిపో వైన 
నీలాద్రి. రిక నిర గంబనల | నోలి శోణితపూర మొండొండ దొర, 
అది గనులను క్రీడి యధికరోవమున | వదల శెంశయు వాని వధియించి మీంచి. ఆ సత్వ నేము నెట్లవవిచై - గజకి |! వానవి మతి మి(త్రవర్శున కుటేీకి 
ఘవేవత్స వంత్ర అర కొం డతహగలఖిం | జొనివి మర్దించెను సూతయు కము 
వెపన్నాచు వెడియు శనం (దత | తమ్ములు పెన నుద్ద్డతీం గడంగినను 
జిత ఖిరి నొక, వతపూంకుకి మున ! మిత్ర చేవ నొరంబు మృత్యువు కొస 

ధాసతి తౌొహునుధ్య | పుగవణి నాటింగా మమ. 
ఆబ్బ చో స్ స్ప కాఖ్యు కంబు | బ్య నంబు~ మిన్ను సృెకల నార్చుచును మంచేవానికర.బు నా రాండూం బొదున్రు | చంవంబు దోప వాసవనూనుం బొడిపి నారాచ కోరాలాడి నొనాస్రుసమితి | శరారపుంగనుమోా౭యద సోనలు గసరియ అంవులు వం సంశ షకులను | జంపుట కార్యంబు చనర్చింప ననుచు భీమూనుజుంకు సంభ్యృతవోప్తుడ”సచు | నొమూూా(క మోద న వండ్యాన్రు మీయుటయు, నది వియచ్చర హృడయానందచుగుచు | నది పాండ వేయ సె న్యౌహాచమగు చు 'దె ధార్త రాష్ట్ర భయంకరమగుచు | నది భూమి ద్ని ౫ నావృతీంబగుచుం బరకు కాశ్లేయః సట కస కూల; పరిఘ ముద్దర భీండివాల నిస్త్రైంథ 
Ss 

తనుం టల me —_ 
hanna * శ తుంజయుంనని కవిత్రయ. ఛా, 1. సత్త (దంతి, (మూ) 
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స 6౬ 

(పాసాసి కణయక బాణ చకాది | భాసుర తోమర పతతి బర్ఫుటయు?, 

జదియు రథంబులు సమయు సారథులు | మెదుగు హయంబులు మృతింబొందు రథులు 

నా రథికలకంజు నధిక వేగమున | నారయ రాలు క్షే తాశష్మత ములు, 

గొడుగులకంకు నెస్కుడుగ మున్నాడ్ | కడురయంబున( "హాలు ఫఘనప తౌక యు, 

గరిసమూవాము క్రింద గడయగి “ జీవిడిచి | పరువడి. 'గడసెడి భటసము 'హాములు 

నగణిత భటసమూహంబులమిోంద | నిగిడి పాటుచునుళ్ను నెన్గుకు గుస 

నా రకృనదులలో నఫుశు (గేల్లుచును | వాఅొచునున్న ట్ర ఒహ కబంధ ములు, 

నా శవంబులం దిను నాశతోం గూడి | కాసెకట్లుక యాయ నున శాచముణుం 

గలిగిన జన్యరంగంబు చూపబకు ! విలయశాలమునాంటి విధమున నుండి, 

హత శేష సంశప్పకావలి విజిగి | ధృతిచెడి నాలుగు డిక్కు.లయందు 

విచ్చినం బాగలెల్ల విరిసిన వెలు | నచ్చుగా వీటో లె సమ'కేం[దసుతుండు. 

దుర్యోధనుడు ధర్రజునితోం బోరి విరథుం డగుట 

కార వేశ్య్వరుండును ఘమండు ధర్భృజుండు( | బోరుచునుండ నప్పుకు నుయోధనుండు 

ఆతని నవబాణహతి నుబ్బు చెశిచి | సూను పునొక్కటి చొట సేయుటయును 

బగతుజపూంపులు భగ్న ంబుగా | మగంటిమి నార్పుచు మట ధర్భృ రాజు 

నిప్పులక్ష్య్వల వెంట నిగుడ గోపంబు | ముష్పిగెిగోన బగ చు సుడి వెట్లుకొనుచు 

త్ § రౌ టు nas yn Vee ao జ బృథురథ్య మామీత ఇవమణ ధ్యనీయు. | బృధిపని గగపుంబు. బెల్బగలింప. 

జతురుండై. పదుమూండు శేగములు దొడిగి | యతని యురస్థలి నదరంట నేసి 

నాలుగు శరముల నబుకె నశముల; ! తలి మెదింటను (కుంచె సారధిని ; 

ఆజీంటం బడగలావంత్ యు దీర్చ; | ఈరసంబునం జూప మేషంటం దునమె. 

అంతలో “గకొన్న యమప్టీ ఖండి౦బు | వింశ గా ఖుండించె పశిఖాస్థ్రక మున, 

లలి బంచశరహాతి లావుదూలింప |! నులీకి భూమికి డిగ్గనుటి కె సిరాొదుకంం 

వికల 9 తొంగు నుర్విపతింజూచి | సకల సెసీకులును సకల యోథులును 
యె 

అరయ రా థాపుత్రుం డాదిగా6 గలుగు | దొరలును మటీయు నా పులు సవోళోదరులుం 

1. గదిసెడు. 2, సంభృతగథంబునను. లి శొంగు, (మూ, 



రో ద్విపద భారతీ ము 

గ్ లో ఈ." ల లో Are 

f పన డై ఆయుర్ స్. 
జక. నందణు నౌక. జాడగావచ్చి | తేక్కొ_క పన్న గధ్యజుం గూ 

జాయ 
౯. 

an 

Fy రా “ry TEN న్స, 

సాదు లనజులు పృథధుబ్హహాసత్తు | లామాడ్కి- నేతెంచి రన్న వొంతు ; 

పాం . క)... | సారిది చేపున నొక్క. వో. దార్చ-న్ర, 
వొకల మొ చంబిట్లు దురము_పె చేడ్క.. ! సొరిది నేపున నొక్కు. oc వ్ గా 

- 
౯ 

టు చ క్ష ఈ క 

శో లీ 
ణ్ WEN శో ౧ SE 00 

ఉభయ సె న్టములకిం నొక్క-.టం జిల్ల! బుభువు లశ్చారువంది అదొక 

వే 
ల అ జో జామ ల (4 ను 

ందు కయ్యంబులొ ౫రిప్పురాధీశ, | యందవద వెస నట్టలాడు (నూ (తేలును 

త్తే 
wa లి 

ల 

్ "తా చ థ్రకురీ న్డ్ నలప (మూర 
దము నా ఉనముల నెస మో 9 
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వరుసతోం గటికనారి (మోంతయిను | బరలి దిగగ్ధలయంబు. ౧ గిలించెనగాపు ! 
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ఇవీ కుజ్కిన కను బిటిగిన రో "ండ్లు | కలయ విజిగిన విండ్లు కల చిన పండ్లు 
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నుజు మెను మెడలును నున తోడలు | నుజుచె న తొడనులు నుళిపిం గ 

Chor 

| 

క్ష స్లో న ట్తు లో సును oh 

ముడికిన కాళ్లును ముడింగిన వెళ్లు | విరయ.ంబటెౌజబ్న జోళ్ళు పిద్చనన న్ 

క వే నళ అర్య గ న్ UM 

జాడు (మొగ్గిన తర్లు నెత్తురు కము | వణుదం చొటినవి ర్లు వృమై ననా oy 

అ న్నర | ఖం. CEC శ వన ంను నెమ్ముల తిప్పలు సజ చి కుప్పలును | వమై సన వాజులు వనరు రాజులు 

“ఇడసిన యీనులల్ కీలూడి పడిన | పడగలు జగిజంపుం బలుగొడుగులును 

౫లిగి సంగరభూమి ౧జపురాధీశ ! | (పళయశకాలముభొంగి కాదమై యుండే, ”’ 

అనపిని కంవంచి యాధ్భతి రాష్ట్ర | జనన "థు డా నూతసంభాన్రుం ఒలిశె ; 

సంజయా చెప్పుదు సమరంబు సొంపు ; | రంజిల్లం. జెప్పవు రాగ పీఫ ముం 

చలమును మానము జాలించి యనికిం | దొలగొనో విధుల దుర్యోథనుండు ? 

నెజయ సం౩యి నాకు నిక్కంబె చెపుమ | మతి ధర్భజుని* డ మార్కొంట *దె! 

వెజచి బిక్షనినొస్ప విన్నడిమొదలు | ఎజ్యుచునున్న ది పృాదయయు లోన, 
తతో 

అనవుడు సంజయుం డెతని కిట్లనియె : | * అసఘాతే 3 పినుము న్యాన సంధ వుయి 

విరఖు. జొబయెగాని విడువడు రణము. | అరదంబు వేజొక్క టనువొపబ్బ నెక్కి- 

నలుచు నిప్పులు కన్నుల రాలం | దన రథ-వోదకు. దప్పక పలికె; 

4 ర్ గ్య స్త్ Wu? 

య తెల్లని గొడుగుతి 6 దెలివినున్నాండు | అల్ల వొంజె పొండ వ*షసుతుం కు, 

పరల న వ్చోటికం బజుప్తు రథంబు | తురగ వేగంబు బంధురలీల మెజయ.”” 

వనుటయు నట్టాతిం డాచరించుటయు. |! దనసూతునకు. జెప్పె ధల్బునందనుండు 

he మింప్పు | (మూ) 
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“ వాండె కారవపతి వచ్చుచున్నాండు | పోండిలు నెదురుగాం వోనిము + రథము.” 
అని పల్కు సూతుం"ు సట్టకాకనుచు | “నల 'వేగంబున వహాయములం బజిప 

జతురు-లై సుర లెల్ల ( జయ్యా నం జూడ | నతి ఘోర రణమయ్నె నయ్యిరువురగు. 
రారాజువడి ధర్మ రాజుచాపంబు | నారసంబునం (దుంచి నలిమోటి యాశ్చ. 
ధనువు వేళొక్క.టి దావ్సీ యాం+*జు | గనలుచు. దునుమూ జె. గారన్రువిల్లు, 
మెజుంగులు (గమ్మెడి మేటివిల్సెత్తి | మెజుిసి యాతడు అెక్కమిోజంగ నేయ, 
బంగి పాండునృ పాలప్పు తుండు వేర్చి | నింగియు చేలయు నిండ నేయుటయు, 
నొ వారిజాసను( డ(స్ర్రుమయంబు | గావించెనోయన( గాన్సించె జగము, 

గురుసింహ నాదముల్ గుణనినాదములు | హరుల నినాదంబు లట వినవచ్చు ; 
మంటలు భొగలును మార్షణావళుల | మంటలు. గనవచ్చు. బెల్లుగాం బుడమి, 

పోయ ధర్శృజుపని పోయెం గారవుండుం | బోయె నన్నట్టు సూాబుద్ధికిం దోంె, 

అమ్బుపుచ్చుటయును నకి. బోయుటయును | అమ్మేయుటయు( దోంప దప్పు డెవ్వరికి, 
అత్తతి రక్త ధారావృతులగుచుం (గొత్తపూచిన మోూదుగులంబోలిచెంమి, 

దుర్యోధనుడు ధర్శజుతో బోరి మూర్చిల్లుట 

నక్త యొక్కటివై వ సర్ప శేతనుండు | యు క్షిమెం (దుంచిన 1నుదరి ధర్భృజుండు 
వీడుగు కైవడి నొక్క బెడిదంపుం దూపు | తొడియబడ సేపుక్తుం దూ నేయుటయుం 
గయ్యంబు తుదిసేయం గలవాండె పోశె | నయ్యెడం గోపించి యరదంబు డిగ్గి 
గదగొని కౌంచేయుం గదిసిన, నతండు | గదలక శక్తి వక్షముం గాడ నెవ 
మగంటిమి చెడక యా మానధనుండు | మగిడి తేంకి వింట వమూార్కొనందలంచి 
బురబుర నెత్తునముప్పాంగ నీకొడుకు | అరదంబుపై 6 బజె నపుడు మూర్చిల్సి. 
పోర్షిక్యు. డెడసొచ్చి యమసూతిమోంద | దుర్ర్టాంతశరములం దొడిగి యేయుటయు 
వాయుసూనుండు కృత వర్శమై గవిసి | సాయకజాలంబు సంధించి యేయ, 
వాయు వేగోద్దూత వార్టియు- బోలె | నాయెడ బలముతోడ య్యె భోజునకు, 
అప్పుడు బీభత్సు€ డమరులుప్పొంగ | నుప్పతిల్లిన 2భూళి యుడిపీధి (మింగ 
జ్యానాద హారినాద శంఖనాదముల | భూనభోంతరము లద్భుత [ముగా (మోయ. 
బటురయంబున వచ్చి బహాళరధాశళ్య |! భట వారణంబులం బరిమాశ్చె ; నంత 

న న DoE 

1. నువరి, £2, భూమి, (మూ) 



ధు 

| గువుపతి తెప్పితి ఘోరబాణసుల | నరుమోంద6 బణిప నన్న చుండు కోవించి 

నకి నారద శీకు బూ సబాపములు | స ప్ప బాణంబుల సమయబుంచి మించి 

నిల్ల ల్లై నజీకి యావిభుని (పాణ ఎలు | కొలు లాడ (జాలు కోలతేయుట యు 

మాజీ యశ్వ నాము మేదనీనాథ ! | యాజీంట నవిదుంచె నర్ధ మార్గమున, 

అతికోషు రక్తాక్షుంైై సవ్యసాచి | యతని వోదండరథ్యములం జెండాడి 

యనిం దన్ను జెనకిన యాకృపాచార్యు | ఘను శరాసనళూన్వుం గావించె ననభు ! 
కిడమును “మావు జేతిణాపంబు |! గెడపె నెదిద్దిన కృత వర్గం గిట్ట. 

నిన్ఫమ వికనునిధి విజయుండు | దుళ్ళాసనుని విల్లు తునుకలు చేసి 
కవికేత హా శ్రిత ఘన భూతర్ల | నిపులాట్లహాసంబు వినువీధిం గప్ప, 

హిరిరాన బేవద త్తాఫీలనాన | గురుగుణధ్వనులు దిక్కులం బిక్కటిల్ల 

గ్ల పెం గడ యివం గమ్టంకు నపుడు | దుర్నివార (కోధ ధూ(మాత్ష్వుం డగుచు 

వివ్ణు మె గుచ్చి విశిఖాన్టకమున | జిన్హుని తనువు చెచ్చెర మూంట నాకె. 

ఈకీతి భానుజుం డేపుదీపించి | వారక ది వ్యా్యస్ర్ర వర్గముల్ గురియ 

హరితమ్ము. డెడసొచ్చి య స్ర్రసుంజములు | ఖరకరసూనుకై ౧ గడగించుటయును, 

అప్పుడు వా (జేయు లాశిఖండియును | ఒప్పార (దాపచేయులు యుయుత్సు(డును 

దండనాథు:డు. జేకి తానుండు మజీయు. | జండ తేజులు పారు చక్రరక్షుకులు 

భునమాత్న్స నేన కేకయ నరొరవరులు | ననిలోం బభోదక కిలా కోరూాశులును 
గాొంతేయ పూశయిగాం గ పె నొక్కి. | కుంతొది బహు శ స్త్రకోటులు పజుప 

నసమావ వేసండ్రై యవికుల్ల నతండ | నిశ తాస్త్రచయముల నీజు గావించి 
దంతి శవా. ౫ పచాతి తురంగ | సంతతి సంగరసలి రూపువమూాపె. 
దిపేజేరదసుయు- డత దెవ్య్వా(స్ర్రువహ్న్ | వివిధ పాపులం గప్ప వశంవుంత యును, 

అనయంబు గానచ్చు బడంరనం బొణు | ఘనమ్భుగ నివవాంబుకై వడిం దోంపం 
గురురాజ లను నుగ్గంలుగూల విటీగి | సరభి సగతిరబాజా జగతీథ్య యంత. 
బంకజాస్తు 3కు శ్పిమవార్థః | (గుంకె రస్ర్రచ్భాయ గుఅుతు గాన్సింప, 
ఆ సమయుబున ఓ నిగువాలప | వేసరం శిబిర పవేశంబు చేసి 
కృతవుతి సం ధ్యాది నృృత్వముల్ దీర్చి | శీతిమించి సుఖనిద్ర చెంది రార్మాత్రి. * 
అని సంజయుందువెప్పె నాంబికేయునకు | నని ముని జన మేజయశ్షి తిపతిక్షిం 
1. నప, 2, మాపుల. 8, లా బలంబులును, (మూ) 



కర్తపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము 9౭ 

జెప్పినగలిం జెప్పం జెలలి యమ్మిాంద | నెప్పాటం గధ చెల్ల సెజీంగింపు మనిన 

ద్యారకానాస, (శ్రీవై కుంఠనాథ, | గారీశవినుత, లోకఖ్యాత చరిత, 

నిత్య సతోన్నత, సీరజనాభా | అత్యంత దృఢ, చిన్నయా కార, "దేవు 

ఘనమాని హృచ్దహా కలిత సందోవా | వినుత (ప్రకాశ, లీ, వేంకటాధీళ, 

భక్తవత్సల, జగ త్పానన్క భుక్తి | ముక్తి సదాయక ! (మొశక్కె-ద నీకు. 

ఇది వేంకటా చలాధీశ్ళర దివ్య | పదపద 2 ముకరండ పానది( రేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమ్మార్యతనూజ | సుగుణాథ్య సోమన సుకపీంద్ర వర్య 

రచితమా కర్లపర్యమున నాశ్యాస | ముచితార్థ యుతముగా నొసప్పె రెండవది, 



(శ్రీవిన్లు నిజనామ, (శ్రీరంగధామ్క | గోవింద మూధవు, గోవికారమణ, 
వె శంపాయనుండు | భునతీతో భారతకథ చెప్పందొడంగా ; 

కర్ణుని రెండవనా౭టి యుద్ధము 

ఆరా(తి వేగం నమ్మజునాండు ! చానుతరంబుగా సకల జనంబు 

మునుకొని సంగామమునకును నడచి; | రనయంబు నంతలో నక్క_డం జేరి 

యమతనూభవు(డు బృహస్పతి మతము | నమరి మించిన దుర్ణయవ్య్యూహూ 'మెలమిం 
బన్నింప్య మనవారు (ప్రతి మోహరంబు | పన్నుటకై పద ్ రబౌంధవ నూతి 

శదురుమాచుచు నుండి రెలమితో ననిన | నదను మిాజంగ నా యాంబికేయుండు ; 
“అకట సంజయ, వినువుటం జలివేతం | (బకటితంబు బాధపడు మహీజనులు 
అరయంగ సూర్యోదయము గోరుచున్న | కరణిని దనరాక గరిమతోం నోరు 
జనుల కాతండు నిజస్వచ్చ 'తేజమున | ఘనమైన (వ్రియేమెసలలం దోంచెనొక్కొ ! 
అమ్మయి? దొలునాండు యమనూతిచేతం | గమ్మానం ఒడ్డట్టి కష్టము చూచి 

సకల బలంబులు సన్నా హాలీల | నకలంకగతి “వచ్చి యాపహవపీధి 

కర్తం జా కలనిలో? గొంటేయవరుల | నర్షి 0ప గెల్బడివాండు ! వాల్చొాలు | 

వమిచెప్పణగవచ్చు నితని నూూఢత్య | మూమెయి. *ీబజెజుపక యది యేలమూాను ? 

నెలకొని సౌబలు నీతియు. గర్తు | బలిమియుం గడ/కచొప్పడంనాడి తనక్రు 

నెలవితో సాామూాజ్య మాయలా బలిసి | వెలయుీవాండ్రైయుండు వెడంసరారాజు, 

మొనసి జూదమునాయ మొననిన క్రీకు | ఫఘునముగాం జెరిగి దుఃఖము నేయకున్నె ! 

పూనినగతి. బాండవులలోన నొక. | డేనియు నొవ్యండు ఎలమి దీపీింపం 

సతులలో మెలణగిన చాడ్పున మనదు | చతురంగ బలములో సంచరించెదరు. 

మున ధీరులు వారు; | కానన జయ మెద్ది ారవ్యునకును.”” 

(గ. 2, వచ్చురాహువ్రవిడియ. కి. జరపక 4, నోడై యుండు రారాజు, (మా) 



అడ "| పనీ అగ ఒట్టి ప్రణ కర్ణ పర్యము ; తృతయా శ్వాసము వ 

అనిన సూతతనూజు. డాంబిశేయునకు | వినుమని యెంతయు వినివంపం దొడలో 3 

క వార్టివ, విను కృత పడిన కార్యంబు | అరి గమ్మణం గాననగునె |! జెందంబు 

గుందు నింతీయకాకు గొనకొని నీవు | పొందుగా౭జేసి యిపుడు వగచెదవు ; 
అదియసూ ఫలిబుంచె; నసకట యుద్దంబు | పదపడి వలదన్న 6 బాండవులకును 

గ్డు దలంపుచు. గిల్సీ హంబుభకు | నోడః యొడిగట్టి యుంటివిగా బె ! 

కడచినపనికి వగవం బనిలేదు | కడంకతోడుతను సంగామంబు "తెలుంగు 
విను” మనుటయు మహీవిభుం డిల్టులనియె 2 | * ఒనరం గర్లుండూాటికుండీన యట్టి 

కారణం బేమి ? చక్కలం జెప్పు” మనిన | నారూఢి సంజయుః డనియె భూపతికి ; 

“ కర మొప్పలా శేపకడ సర్యబలము | దురము సేయం బోనం దొడరి య వ్వేళ 

పరికించి నీతనూ భవ్రుండు తము లును | దరణిసూనుండును దను గొల్చి రా 

నాజికి వెడలె; నయ్యవసరంబునను | రాజుడగ్గతి దిన రాజపుత్రుండు 

మెల్లన నిట్లను “మేదిసీనాథ! | యెల్లగాం గృపవిను మిపుడొక్క_మాట, 
నాకు సురాధిశనందనునకును | (బొకటంబు™ గల్లు బవరంబు నేండయ, 

అలవును జలమును నధికంబుగాలం | దలపడుదుము 'ఘోరతర సత్వలీల. 

ఎలమితో ేవేందుం డిచ్చిన శక్తి | సొలియుట నాతోడం బోరాడు నతీంపుం 
దొోరకొని కరము నెత్తురుగాక యుండ | పిదివి నద్దును6 జంపువిధముం జింతింపుం 

సలలితంబగు దివ్యశరసత్త్యసునను | దలకొని సరి నాకుం దలపోసి చూడ ; 

ఘనదృథత్వమున లాఘవ గుణంబునను | మును దూరపాతీంబునను వటపడును ; 
పటు శె"ర్వధై ర్య సంపద హీనుండతండు ; | చటుల సౌష్టవ రేఖ జ'*లంజంత యును, 

మనుజేశ, వినుముక్కొ_మాట చెప్పెదను | మాను విశ్ళకర్శ బుభుశ్షున "కెలమి 

ఏజయ నావుంబున వెలయు చబొసంబు | విజయు డై నిర్మించి వెసవీయ నతడు 

నావింట నిఖలదై. త్య (శేణిం ద్రుంచి | భావించి యంతలో భార్లవరాము 

నకు నీయ, నాతండు నవ్య శే ర్యమునం | (బకొటించి మించి యిర్వది యుక్క,మాటు 

భూవల్ల భూలం (ద్రుంచి సొంపుగా నాకు | వావిరిం గృపచేెస వనుభాధి నాథ | 

నెలకొని యిమ్మృహనీ య బాపమున | వులసి "దే వేం దజుమద మణంచద ను, 

అనఘ, నావిజయంబు నాగాండివంబు | పిను నీకు. జెప్పద వెన నొక్కొ_ సమము, 

తొలలక యకుయ తూణీరములును | అలరన వధ్యరథ్యంబులు రథము 6 

గల వవి యెక్కు_డు గడల్ వానికిని, | కలవు శస్తాదులు ఘునముగా బండ్ల 



ళం దిపదభఖభారతీ ము 
గ 

గాని తెత్తుం చేరుల ఘోటకంబులను | వెనుకను బెక్కులు వివిధమార్షముల 

నమరులక్రైనను నలవి గాకుండ | నమరించి తెచ్చెద హాస్తిపురీశ ! 
మటీ విను మొక్కటి మథునూదనుండు | వజలు సారథియయ్యె వానికి నట్లు 

గాన నసాధ్యుండై కదనోర్యయందుం | బూని వర్తించు; నేర్చునం గృమ్మపాటి 

యనంగ సన్నుతిశక్క న మ్మీ(ద్రనాభు | ఘనత నాసారధిగా నొనరింపు. 

మున గలిచెద నమశేం[ద సుతునిం | బోట్లాట ఖచరులద్భుత మంది చూడ, 

హరిశెక్కుడూహింప నమ్మ(ద్రవిభుండు | హరుల చిత్త మెజుంగు ; నదిగాక యేను 

మేదిని నరుకన్న మిక్కిలి బలిమి | పాదుకొల్పినవాండ. వొరవాధీశ ! 

ఈ చనవిమ్ము నాకింతియ చాలు | ఖేచర పతినైన గెలుతు నిక్కముగ, 

మనుజులయ్యిన పొండుమహిపతిసుతులు | పనుగొనలాం దృణ(పాయంబు నాకు, 

అనవిని యుప్పొంగి “ యంగాధిరాజ ! | విను మిటులై న నీ వెనుకం చేరులును 

అమ్ముల బండ్లను హయముల దత్తు | దమ్ములంగూడీ మొత్తమ్ముుగా, ” ననుచు 

దుర్యోధనుడు కర్ణునకు సారథ్యంబం సేయునుని శల్యుని వేడంట 

బహాతర సంతోష పారవళ్యమున | మహనీయుం తై పోయి మంేళుం గాంచి 
(పణతుంై వినయ సం[భమములు చెల | గణుతించి యిట్లనుం గౌర వేశ్వరుండు : 

“6 సత్య(వ్రతంబును 2న త్రంశిక్షుయును | నిత్యంబు నీకును నిత్వ(ప్రతాప! 

అనిగాక నామిో౭ద నధిక తాత్సర్య | మదనుగాల గలిగుందు ; వదిగాన నిన్ను 

విసతిమైం (బార్థించి వేంజెద నొకటి | మనుపుము నన్ను నామాట గాదనక, 

అర్జును ననిందెగటార్చంగ వలయు కర్ణముాహీంచి యాక ర్లుని రథము 

గడపు; మైన విక్రమలీల నతండు | అడరి నీకృపం జంపు నఖలపాండవుల. 

గురుండును భీష్ముండు. గూలినవెనుక | గురుతరంఖటైన యీ కొంచెపు మూత 

తోడ జయముగోరి తొడరుచున్నా(డ; | రూఢి నమ్మితి నిన్ను ; రూపింప వరము 

న్ వేళ నాకిమ్ము ; ఈవెపో దిక్కు. ; |! సావధానత. గర్టుసారథి గమ్ము. 

వినతాతనూజుని విమలసపహోాయ | మున వీఛావసుగతి మునుకొని విమత 

నిబడాంధకారంబు నిక్కంబణంచు | (పప్రబలు./డె, ” ననిన రారాజు సీన్షీంచి 

కనుగవయందు న్ముగంబుగా నగ్ని | మునుకొనలాా బొమముడిపాటు గదురం 



కర్గపర్యము ; తృతీయాశ్వాసము ళం 

గటములుప్పొంగ నుత్కటకోపుం డగుచుం ! ... అ. అ అ 

(బలయకాలమునాంటి ఫాలాక్షురీతి | వలనుపూఅంగ గర్వస్ఫూ ర్వి బలిళె; 

“నృప, విను నన్నింత నీచపుంబనికి | విపరీతగతి నంప వెస న్కుం దగునె 

ధర్మవిధంబును దప్పెదవేల? | ధర్భమె కటకటా ! ధరణివల్ల భులు 

శరా(దుల కేనాంటం జొప్పడ నేవ | 'య్ముదిక్కులై చేసి రూహించిచరాడ ! 
సూతజు రాశేయు క్రోణిలోపలను | ఈతజి దొరశేసి యిట్లు పల్కె_దను. 

కలయ నాకీంతటికన్న ిబన్న బు | కొలడె? యుద్ధమున నొక్కనిం బాలువెట్టు 

మలవడ నెట్టివాయై న గానిమ్ము | కలపహారంగంబున ఖండింతు వాని, 

అట్టిభంగియు. జాలదంయేని వినుము | గుట్టితో. దరవాయిగొని సంహరింతు 

వివుతుల ; వినుమేను వి[క్రమింపంగం | (గమ మొప్పంగా మాన్చలలంజె యొక్కరుండు | 

కులశె లములం గూల్తు.; గుంభిని (వత్తు; |! జలనిధుల్గల-తు ; నక్ష్మత్రముల్ రాల్తు 

నదిగాక మిన్నును నవనీతలంబు | వదలక ధరణిమై వాయింతు. దాళ 

గతిమోజ ; నాదువిక్రము మెబుంగకయె | యతులితంబుగం బల్కి_ తందు కేమాయె ! 
పాగడొంద రధికవిస్సురణంబు దక్కి. | మొగిని సహ్మసాంశమునకును సాటి 

గాని సూతతనూజు. గష్టు దురాత్ళుం | బూని సారధథినై న భూజనుల్ నగర! 

నరకసంహోరుని నరునిం వ్రైకొనను; | ధరం గర్జుపకుపాతంబున నన్ను 
బెనుషొంద ననమాన సెక్టైదవేని | పొనర మాభూమికి- బోయివచ్చెదను. ” 

అనిపల్కి. రాజమధ్యంబు తావెడలి | పొనుపొంద ల్లీ ఘుతీ€ బోవం జూచినను 

భూపతి బహుుమాన పూర(ంబుగా | నొపజ్ఞం (బణమిర్తీ యతివినయమున 

నిలువరించి (పీయంబు నిగుడ నిట్లనియె: | “ కలయంగ నీ మహాోకలహారంగమున 

రమణ సీకధికుళలా రథికులు గల? | (క్రమ మొప్ప భూమిభాగమున నెం'దై న, 

తాల్యత కశ్గ తుజాలములకు హృదయ | శల్యంబ వగుటగా శల్యుండన్ వేరు 

గలిగి నీకును విను కారుణ్యనిలయ ! | బలభేదోసూతి కుర్యర రథికత్య 

గుణములీయందు నెక్కు_డు భౌనుజుండు. | గణనశెక్కినయట్ట క లి తాశహృదయ 

సుజ్జానమున మధుసూదనుకంకు | (బజ్జి మిక్కిలి నీకు భాసుర తేజ! 

పరికింప నింతటిపని సీకుదక్క |! నొరుల కశక్య మత్యున్నతస్ఫూర్తి. 

1. యు[ద్వక్తులె. 2. జన్నంబు. తి. తొందరవాయ, క, శ్వేత. ర్. సూనుని యుర్వర, 

6. కంటు. (మూ). 
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వనివడి నావిన్నపంబు చేకొనుము | ఘనముగా నిలుపుము కౌరవకలము, 

విన సంతసమంది యమ్మా(ద్రవిభుండు ౩ | “నను మురివై రికన్నను నెక్కు డనుచా! 
నొనుఫాొని రా రాజన్య కోటి వినంగ6 | గొని యాడితివి గానం గురునుహీ నాథ ! 

కొడంకతో భుమడె న కర్ణుని రథము | నడపెద నొకమాం*ట నా కీయవలయు. 
రుం 

ఈతవితోడ నాయిచ్చ నేయేని | ఘూతీమాటలు దోంపంగా నాడుచుందు. 

పునివడ్ యెగ్గులు పట్టకుండీనను | మునుకొని యెంతయు భాం దొనం౫ాడు. ”” 
అనుటయు రాఖశేయు నాతండు మాచి | యనయంబు నియ్యకొమ్మన సీయకాొని యె, 

భినండించి తూ కురురాజు | నెట్టన శల్యుని నిజచిత్తవృత్తి 
యెక్క డ ఏరుగసనో యను.దు కంకించి()) | మక్కు_నదీపింప మజటీయు నిట్టనియె : 
“ముస ఘాత, మయూాపిధం జాచరించుటకుం | జెనసీ నుం లేనియు. జింతింపవలదు. 
పనుపొందం దొల్లింటి పెద్దలచరిత | నునయంబు వినిపించు నడి వీకుం జెలియ. 
ములను మార్కండేయ మౌనిేఖరుండు | చెలణి మాతం; డికి. జెప్పంగ వింటి, 

(తివురా సుర వృత్తాంతము 

తారకు డనియెడు దైత్నుండు సురల | తో రణంబోనరించి తుది, జన్న వీదపం 
దసరలగ వాసినందనులు తాప |! ధనులు పెద్యున్నాలి తారకాక్షుండు 
కమలా కపంకు ససంగల గలుగు రాత్ససులు | కవమలాసనునిలహార్చి ఘనతపోనిష్టం 
బరి దుసంభోొవుడు వారలకు | వరుస (బినన్ను డై వలనా ప్పం బలికి; 
“మూ పకి వౌెఢికి మెచ్చితి నిపుడు | ఖ్యాతిగా వరముల నప డీచ్చెదను, ” 
పఆపిపల్కు. సప్పుడు వారందటు నొక్క |! మనసున. బలికిరి మహి. జాగ మొక్కి, “ ఛభాంతీనాయక్ళ (బ్రహ్మణ గత్వా సిరజోద్భృవు నిత్య, నిగమాంత వే పెద్య, 
సబా 'తవిస్ఫూర్తి సక్లభూతముల | వలన చేకాల మవధ్యత్వ మిమ్ము. 07 
కణ యకుగుటయు భాపూధీశుం డనియె: |, ఈ ఎనయంగ' సీచంద చెందును గలజె | గాసక్రోొని యిచ్చుటకును గొనుటకును | అనిశ్లంబు దగినది యడుగుం డీచ్చెదను. ” అనవ్రుకు వారట్టులనరి భాత్రకును 3 | * “బొనరంగ వూక్తు మువ్వుర కును మూడు ఖరము కెల్లనుఖంబు పొందగా? గలిగి | నురగరుడోరగానుర నీద్దతతికి 

"ెంప'రాక్ర నిశ్చలత దీవించి | యి ధరణ్థలి నెన్ని క కెక్కు_6 



కర్ణ పర్వము ; తృతీయాశ్వాసము నవ 

*గలుగునట్లును గామగమనంబులగుచు | విలసిల్లునట్లుం గావించి యి.” మృనిన6 

బద్భజుం డిట్లని పలికి చారలకు: | “ ఛద్దంబు లేక నిచ్చలు నుండ వలయు; 

నెడపక మూండు నొక్కెడం గూడెనేని | చెడు బలియునిచేత.; జేరక యున్న 

వెన నసాధ్యంబులె వెలయు నెంతయును | వనువుతిలో.” నని వరమిచ్చి పోయె. 

అంతట రాశుసు లత్యంత మహిమ | సంతోవ మున నిజస్థానంబు కరిగి 

మయు వేడుకొనుటయు, వాయు డా పురములు | రయమున నిగ్మించె రమణ దీవింప. 

వనువమువి కనకంబు వెండియు నినుము | ననయంబునై నాలుగంచులు నూఃఖ 

"ఇఆయోజనంబులు గల్లి యుండు నెంతయును. | రాజిల్లం గార్హస్వరమునం జేసినది 

యెంతేయు దివమున్క నిట వెండిపురము |! నంతరిక్షంబును నవనిశై నినుము 

టై సంచరించుచు నత్యంత మహిమ | తో సావహాసస్ఫూర్తితో విలసి ల్ల 

తారకాక్షున కొక్క. తనయుండు పుట్టి | ధీరత హరినామ భేయుండై. మించి 

యపురూపముగ వారిజాసనుం గూర్చి | తపము నేయంగలం (బత్యవమై ధాత 

“ వలనొప్ప నీకును వరమిత్తు నడుగు | మలవడ ” ననిన హాస్తాబ్బముల్ మొగిచి, 

వరుసతోం (దిపురంబువార లాయుధము | లరుడారంగాలయాంి హతులైన, 2 వారి 

వీనుగుల్ నీటిలోం బెట్టంగ రిదడిసి | మానుగా “నొకడు (కమ్మణం బదుండగుచు 

శౌ "ర్భంబుగలుగ (బనాదించు 5గ్చావి | వార్యమోఫఘంబునై వర్తింప నిమ్ము. 7) 

అనిన నిచ్చితినని యబ్దజుం. డరుగ | ననభఘాత్స, రాతను లట శంక'వేక 

యేపుమై లోకంబు లె బాధింప | నా పురందరుండు చేవావలిం గూడి 

పనివడి వురములవై నెత్సిపోయి | పెనుపొంద సుంతయు భేదింపలేక 

యుంతయు. జింతించి హీతులును సురలు | నంతంతరా.6 బోయి యజ్ఞజుం గాంచి 

దండ(పణావు మ త్తజీం జేసి నిలిచి | దండిగా నా పురదై త్యుల తెలిస 

విన్నవించిన ధాత వీబుధేందు కనియె: | *శక్రన్నన నా పురగతయ మేకబాణ 

మునంగాని యణలదు; భూలేళు నీళు | మనసిజసంహారు మధువై రివినుతు 

గిరిక న్య కానాధుం గిల్బిపుదమనుం | బర మేళు శంకరుం (టాస్టింపుం ” డనిన 

నవుర సంఘములెల్ల నట్ట కాకనుచు | నమరంగ దివ్యసహ[సవ ర్థములు 

తలకొన్న నిష్టతో. దపమాచరించి | యలవడ శుద్దాత్చుల్లై యీళుకడుకు 
నరుగందలంచి పద్నాసనుం దలంచి | సరవినాతనిం బురస్పరుంటబెసి పోయి 

1. గలవియే. 2, యట్టి. పీనుగ కి, దడవ. ఉ నొకటి. ర్. మట్టి. 6. (క్రమ. (మూ) 



రారో ద్వి ప పద భారతము 

పరమ శరణ్యుని భ క్షమందారుం | బరమాత్ను( బరమేశు ఫాలాశక్షుం గాంచి 

తలకొని సాష్టాంగ దండ పాతీముగ | నలవడ (మొక్కను నాశంక రుండు 

కరుణామృతము చల్లు కడగంటిచూపు | పరంగించి “ చేలెండు (బ్రహ్మోదులార ! 

3 ౪ ఛి ఖతి $9 + 

శి టి een * 0 9 శి ౪ ౭9 | 960 శ 

అనవుడు లేచి హొస్తాబ్బముల్ మొగిచ్చి | గొనకొని యాతని నొనియాడిరిట్లు : 

‘6 ఘన నీలకంళాయ గాధ రాయ | వనజా ప్త శనశధర వహ్ని నే తాయ 

భూతాఫనాధాయ భూ కాత్శ కాయ | చేతోజమథనాయ శేవహారాయ 

దక్షయాగహారాయ ధనదమి తాయ | రశ్షీతభక్రాయ ౫ రాజజూటూయ 

తుభ్యం నమోనమో ఫఘార్తులం జంపి | సభ్యుల రశ్షీంపు సర్వేశ, యూాశ ! 

(తిపురవానులు మదో, బేకుళై జగము | తపియింపం జేసిరి దర్చవిస్ఫూ ర్తి. 

శరణు కరణ్య, మూ శాంభపీరకముణ! | పరయ వారల జంపి (బదికింపుమము. 27 

అని పద్దభవముఖ్యులాడు వాక్యములు | విని నవ్వు తళుకొత్త విక్వేళుం డనియె ; 

“ పనివడి వినరయ్య (బవ్మాదులార ! | యెనయంగ నీపని కియ్యకోం జూల, 

ధృతి మదీయమునైన శతేజోబలముల | నతులితంబుగ మోకు నర్గ మిచ్చెదను. 

అది పుచ్చుకొనుచు మోారందబుం గూడి | వదలక చంపు(డు వైరి వర్లముల. ” 

అనుడు ౩ “మా తేజంబులందులో సగము | వినుతింపలా నీవె వేడ్క_తోం బుచ్చి 

కొని వారి శిష్షంపు కుంభినిలోన | నొనరంగ రక్షుణీయులము రశ్షింపు. ”” 

అనుడు సశ్వేశ్వరుం : “ డనురులు సురలు | ననిచిన ప్రీతితో నాకొక్క సమము. 

తగ ఏవం బఖల భూతంబులయందు | నగణితంబుగ. జేయ ననిమిములార ! 

శివనామ విఖ్యాతి చెల్లె; నట్లయ్యు, | భువిం బాపకర్ముల మూథుల శభులం 

జంపంగవలెం గాని చనదూూజకుండ. | పెంపువహించి !చెప్పెద వినుం డొకటి 

ఎనయ లోకంబుల కెల్లం బళుత్వే | మును నాకు౭ బళుపతి ముఖ్యత్య మహివు 

వలయు; నక్షైన భూవలయంబు నందు | సలలిత విస్ఫూర్తి ర్తి జర్చించి చూడం 

బకుహూననమునం "బాపంబు 2లేకుండు. | వశము సేయు(డు నాకు వరదివ్యరథము 

సూతుం డశ్యంబులు సునిశి తా నములు | వీతితో,. *” ననవుడుం బృధివ బశుత్య 

మునకు శంకించి యిమ్ముల వివారింప6 |! దనరంో న చ్చేవతల చంద మెణింగి 

 జంొపిద, = లేకుండ, (మూ), 



కర్ల పర్వము ; తృతీయాశ్వాసము 

భయపడ నేటికి) పకుభొవేము శ్రి | రయమున వినివింతు రమణ బాశుపత 

(నతనిష్ట నెంతయు వర్తింపనలయుం | (బతి మిజు దాదశాబ్లము ; లదిగాక 

పరయ నిష్థానుమాపమున వత్సరము | సరవిశో నాఖుమాసములు శెక్లాల్లు 

భాస దాదశడినంబుల మూ[తవైైన | నసుకుతి ఫలీయించు వలనొప్ప్ప” ననిన 

వారట్ల కాకని వైభవ లీల | నారూఢి *పళుపతి? వనిపల్కి యంత 

రమణ. దేజో బలార్థంబు 2లర్బించి | [కముమొప్పలా విశంకర్శ కిట్టనిరి : 

ళ్ అమ్ముహా బేవున శకెలమి రథంబు | నెర్సి సాధనములు నిర్శింపవలయు. ౧ 

అనిన నాత్వష్ట్యయు నంగీకరించి | తీనరంగ ధరణి రధంబు గావించి, 

రవిసుధాకరులం జ[క్రములుగాం బెస్ట్ | యవిరళంబుగ వద్ధి నకు మొనర్చి, 

విస్తర కిహామాది వింధ్యనగంబు | నస్తాచలంబును నా యువనయా ది 

నవయవంబులు చేసి యగ్నలు మూట | 1రవణం (దివేణుక రచన గావించి 

వారులు 5వేదంబులుు నాతపషత్రంబు | గరిమతో మేరీగనగము, శరాసనము 
వత్సరంబునుు నమ్ము వారిజాక్షుడుగ, | నుశ్స్చరద్గ్దుహూలసదో సమము ము-డలము 

జోడుగా విరచింపం జూచి శంకరుండు | వేకుకగ కొని కినోవనంబు మెజుసి 

“సారథి నిట నాకు సమకారక్సు. డతుల | ధీకుండు సుజనవిభే ముండు నుచు 

నాకంటు నధికుళడై నయ మొప్పువానిం | (చాకటలీలమె' (బౌర్జించి తెంశు.’ 

అనిన చేవత'లెల్ల నంబుజాసనునిం | గని (మొక్కి “ యోూబేవ, 'కసణావికో యు 

సారధివై మమ్ము సర్భలోకముల | నాధాఢి రక్షింప” మనిన బద్భజుండు 

నలిమిోాణుం (బణవంబున నొనగ్చినట్టి | మూలుకోలనగాొని నొగల్ ముద నుగ "నెక్కి 

యశ్వరత్నంబుల నటు పజపంగ | విశ్యేశగరుండు కడువేడ్క. దీవించి 

పురములకడకేంి "బోరన విషు | కర్మ్హుప్ప సజ్యంబు గావించి మించి 

సాశుపతా స్త్ర సంబంధంబుగా | చేసి పరంబులు 6% యుద నిలుప, 

నవి యొక్క-చోటికి నప్పుడు గూడి, | శివ్చందేయం గాలి సన్తి రుచ నాం దో. 
కడంగినయగ్ని లోకములు దహింప | నోడురాజశేఖ సం డొ మగా సళ్ళ. 

సకలమునీందులు సకలబేవతలు | సక లేకు నీశ్తు సన్ను తినేసి 

సరవిదీపింప నిజస్థానములకు | నరిగి; రివ్విధమున నప్పన మేని 

ep 

1. యు క్రి. ట్స అర్లించి, ఫ్, "హేమాద్రి శీ. రవిరిం( ది. 5, వేదములు గా నట శరాననము, 
థి 

6. నగంబుగాల బేనీ. 7, భోరున, 6. స్థితః (మా), 
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మవసిజారాతి కిమ్ముహిని సారథ్య | మొనరించెం గావున నీవును నట్ట 

రమణ మై గారవరకు ణార్థముగం | గవపలా ప్రజునకును గడపుము రథము, 

నమ్మితి నిన్ను నెతయు రాజ్యపదవి | సమ్మతిగా నాకు సెధించి యిమ్ము.. 

అదియునుగాక పాయక విను మనసు! |! యిది యొక్క. యితిహశన మేనొద్ద్లనుండ 

ధర్శవర్తనుం డొక్క_ ధరణిబేవుండు | వేర్చి భూపతికిం జెప్పినయది వినుము, 

మొగీని భార్లనవంశనునను బసిద్ధుం | డగు జమదగ్నికి నత్యంతమహిమ 

కాము6ండు పుట్టి సంరంభంబుతోడ | నా మెయిం దపకుసేయయ తంగరుండు 

ప్రత్యక మై వచ్చి రక్తి నిట్లనియె; | ' అత్యంతమతి నరంబకుగు యు సీన్స 

అనఘాక్ళు యిచెద” ననవు డుప్పొంగి | చనవొప్ప గిన్నథ( స" లకుగుటయ్సు 

నమ్నహాత్సుం ' డళుచియినవారణను | ' నెమ్మిత్ డహియించు ; ని వదిగాన 

శుచివి గ* మ్నృనుటయు జూచి భార్లవ్రుడుః | “ ఖచశేం (దవంద్య, (శ్రీకంఠ, భూ లేశ, 
బలిమి నాకెప్పుడు పా(త్రశ్యమహిమ | దలకూడు నివి నాకు దయసేయు మపుకు. 

నీకు శుశ్రూవ మన్నించి సేయంగ | నాకుం (బసాదించునది యింతి చాలు.” 
ననిన వరంబీయ నా భాగ్షవుండు | జననుతీస్ఫూ ర్తి నిస్టాపరుం డగుచు 
నొనర నాళివు పోడకోపచారముల | పేదనుపారు వీత నెంతయు నేవసేయ, 

సరవి ననేక వర్షయిలు చనిన 1... ౨౨౨౨౦460 

నం గోషచిక్తులై స ర్వేశ్యరుండు | వింతగా గారిజేవిశి రాము ఆూవి 

ళ్ రాము డత్యంత సువ్రతచర్యమి జె ; | భామరో, నిశ్చలభక్తు ౬ డీతండు. * 
అని ముద్దుసేయంగ, నాసమయము:న | దనుజులవేత బాధలంబాంది సురలు 
విశ్వేశుం బొడగాంచి విన్నవించినను | శాళ్వతబుద్ధి నా జమదగ్ని తీ వయుం 
గనుంగొన్సి * దుష్టరాక్షసుల మర్దించి | యశివిపావలికి. [్వవియంజాచరంపు.” 
మనిన ముదంబంది యంజలిచేసి, 1 “ మునుకోని దివ్యా, స్ర్రముబు లేవు నాకు ; 
సకలాస్త్రువిదుల రాత్తసుల నేకికిం | గ్రకటెంచి గలి చెదం 'బార్యతీరమణ ! * 
అనిన స ర్వెశ్వరుం జానతి యిచ్చె; “ తనరంగ వినువు నాతీల వై పు నీజెసకు 
నిలిపెద, నిలిపిన నిర్ణింవు మరుల. | నెలకొని యంతట స్మనొ రథ ను 
తలఫొని సిద్ధించు. దడయక పొమ్ము | వలదు తౌమస ” మన్న వడింబోయి దనుజ 
వీరుల వధియించి వెస వారిపోట్ల | ధీరత నొచ్చిన జేపాంబుతోడ 
1. తను (ప్రీతితోడుతదును చేయుచుండ. (మూ) 



కర్ణ పర్వము ; తృతీయాశ్యాాసము రోడ 

వచ్చిన, నంత నర్రణిందేసి ఇిన్ఫుండు | (క చ్చరం 1 బీతిమై మెర గరసులం దుడిచి 

“పొాలుపొంద నాయుఖంబులు చాంశేనేని | వెలయంగ నొ వ్వవు ; చివముతుల గెలువు ; 

'తెలివితోం గొను? మని గివ్యశ్న్మక్ర్రపుల | నలవడ నిచ్చిన నరిగె భార్గవుడు. 

అట్టి దివా ఏత బు లక్కు జునకును | నెట్టన గృపచేసె ; నెట్ నట్టినునులు 

మటి హీనజాతు మగ్నెంప శెపుకు | నమాజు ; నదిగాన సీఠజమితే 

తనయు సత్కు_లజుంగాం దలంచెగ చేను. | పనివడి వదనంబు బౌహూుపుల్ మెడయు 

వతస్ స్థలంబు: వ(ట్రువతనువు | పఏన్చీంపంగా సర్వ్యపమలాంగ పాలును 

మహిమగా చేవకమారుల శెట్టు | సహజ మావిధములు చర్చించిచూడ, 

కవచకుండలములు గలవానీం (బకృతి | ధవళాశ్షీ గాంచునే తీనయునిం గాల! 

లీల వమృుగేయ్యదంబు వేటి శెట్టుట్టు ? | తూలక నూతీపుత్రుండను కీళ్లు 

వలీలం బుక్టునో యింతియగాక. | చాల భూ లేశ 2శివ్యుత్ర ము దయయు: 

గల భార్షవునకును గాదిలిళిమ్యుం | డలవడ రాభేయు; డదిగాన శివున 

కా పద్మసంభవునటుల సారథ్య | మోవీక నొనరింపు మొప్సుగా,” ననుచు 

శల్యుండు కరునకు సారథ్యము సేయ నియ్యకోనుట 
ac 

సరవిం (_ౌర్జించిన సారథ్య ముసకుం | బరగంగ నమ్ము (దపతి సమ్మతించి 

యతని. గాయగిట జరి ' “ యధినాథు వినుము | వితతకర్ణ ములకు ఏనం “జీ6 _దన 

పలుకులు పలుకుదు6 బరమహితీములు | వలనొప్పు నోొర్వంగవలయును నికు” 

అనిన రాఫయుం. డిట్టును మ్మదఎతికి ; | “మనసిజారికిని బద్భుజుంకు పాస్థునకు 

హరియునువోలెం 'బొయక సారథిత్య | మరయయం చేసెద వదిగాన గెలుతు.” 

నని తీనసారథి నరదంబు వేగం | గొనితెమ్ము నీనన్నం గోరి వాండేయి 

యొగి మనోరథుపుగా నొక్కగథంబు | తగ నాయితము చేసీ తదవసరముసు 

దీవించి; యిచ్చి, దిన రసుతుండు | వేవేగ రథము భావించి పూజింప 

నెలమితోడుతం ఒబురోహితు నియోనించి | తలకొన్న 8 డశతోం దదినంతిరమునం 

దాను బూజించి (పదశ్షీణం సరి | మానుగాం జెసి నమస్క-రింపు దును 

బనివడి భాస్కరోప పస్ధాస మెలమి | నొనరకించి శల్యుని నొగి నెక్కు_మనిన 

గృతమతి నాతండు గశటంబునకు | నతులితగతి దాంటు హూరియును భోజ్య 

Le భక్తి. టి, శిప్యత్వనీదయును. (మూ), 
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జే బంఘ్ర్ంచి ధృతి నొగలెక్క | నాయాఢి భానుజుం డరదంబు నెక్కి- 

"సెపూూగభులు కె నారంబు సేయం | (గందుగా బవు యోధగణములు గొలువ 

శన్యునంగ గర న*దముల | భూరి భాంకృతుల నంభోనిథుల్ గలలం 

పంచం కాపుకు శ స్య కట్టఫియె; | “ నొనర భల్లాది మవహోో(గ బాణముల. 
రి 

To తనూజుల భగ్న ౦బు నేత్తు |! నిండి ఖై చరు లెల్ల నెమ్మి గీర్రి ంప, 29 

శల్యుండు క బునవివుునను నొవ్వనాడుట 
Ea 

అపి మరా జతేని కిట్టలయె : | “నును లఖల్యాస్త్రు విక్రమ ధురంధరులు 
సయ ముప్పు నమనాధి “నాథునికై న | భయము పుభ్రంప నోపంగం గలవారు. 
ఎవం నీవిక్కు_డ నీలిలం జెలలి | తూల నోనాడెను? దురము లోపలను 
నరుని 3రంబులు నాటంగ నిలిచి | సరవితోం జెనగినల జూలు వెయ్యేల !” 
అనిపల్క వినియును అర్క_నందను(డు | వినని వాండును బోఆ వెస నూజకుంజె. 
సరవితో నీరీతి సంగరంబునకు | నరుబెంచు కర్లుని నప్పుడు చూచి 
వెజ౫ంది రప్పాండ వేయు లందటును, | కురుబలం బార్చను; "ఘోటకహే 
తములును ౫కి బృంహితములును మించె; | రమణమై నావేళ రక్ర్రవర్ష ౦బు 
సరసపు సూమ్యంకు మూససెం కీసాెసి వజుళ్టు; | వరునతోం వీడుగులు వజ భూమిగద లె; 
వజవంగ సుడిగాలి వడి షఘాచలి జల్లి. |! నజీముజీ మజీయుం బెక్కైన యుత్చాత 
చమయములు నోంచిన సరకుగాల గొనక్ర | రయమున నమ్మ దరాజు కిట్టనియె ; 
“అరిడంపబు డెక్క. కనాసనం ఎర | ఫరెయించి మద్భుజాదర్పంబు పేర్చి 
డవ కాధ నై నం దృణముగాం జూతు | వాపంం బాండుభూవరసుతు లెంత 
ఒరలో గార్గేయ కుంభిజు లంకేవారు | పిక్రింప ద దురములోపల రి త్తచావు 
చత్తుక కటకటా! చంపిన నరుని | సత్తుగా నిదె నేయ చంపుదు. జూడు. 
వాంచ వె జయను బావని గవలు | నొండొరు ముదలించి యొక్క-టం దీ(వ 
గరములం దాన జండ కౌండములం | జిరతీరంబుగ చేసి చెండి వేసెదను. ” 

స్ భం పరును వధ! కవు ళో ర్త లోన టీనుంబుస్దడించి కర్షునీ జిన్న బంచ్చుట 

« Go 

Mad Fr ee . 
ఆగ శల్యుండిట్ల నయిం గస్పునికి ఏ | * వినిన వారెల్లరు వీల డవివేకి 
ఫే mw, స్లో కం మీ పల మాటాడ్తిత్తి వీ వీలీలంజెలలి - తూలిపోనాజెదు. కి. నర సెనరుళ్లు, (మూ ) 



కర్ణపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము రో 

యన రజ్జులాడెద ; వందున నీకు | గొనకొని యేమైనం గూడునె చెపుమ ! 

రాసిశెక్కలంగల బోరి రమణ శౌెర్యమునం | బాసిన యంగార పర్దనిక ౦ కం 

గురురాజుం జెజవట్ట కొనిపోయినట్టి | వరమూర్తి గంధర్వవల్ల భుక 0౦కు, 

వడి ఖాండవంబు గావలోలేక సిగ్గు | వడి చన్న నిర్ణరవల్లభుక హొం 

గాలంది కిఠరాతుండై [కోడంబునకును | నలి బెనంగిన భూతనాథునికంకె 

నెక్కుడొ రథికుండు సీ కీడితోడం | జక్క బోలెదనన్న 6 జనుం గాక; వినుము 

ఆరాఢి మనబోంటు ల మ్మాహామహానిం | జేరంగం గల! యిస్సీయన్న కివిడవు, 
నృపుండును భీవ్వు శ్రండు సీవు గురుండుం | గృపుండు సౌబలు(డును గురుతనూభవ్రుండ 

సకల బలంబులు. జనుబేరం బోయి | (పకటించి విరటుని పళులను బట్ట 

దొరలతో. 'బాజితి ; దొరకొని యిపుడు | బిరుదులు పలికెదు పెంపగ్గలించి. 
నెటీ నాంటివలెంగాదు నేంటి యుద్ధంబు | నెఅవాదివై పోరు నిక్కంబు కర్ణ [27 

అనవుడుం. గోపంబునణంచి కర్ణుండు | పనివడి యమ్మద్రపతి కిట్టులనియె ; 
ఈ నరుని సత్త్య్వ్యంబును నా భుజాబలము | దురమునం గనుంగొని తుది. (బశంసింపు ; 

మందా మాను మా. ” వనిన శల్యుండు |! నందంద యట్లకా కని తేరుగడప 
మన మొనలో. జొచ్చి మహిమ దీవించి | యినజుం డిట్లని పల్కె. నెల్లరు వినం: 
“విను. డెవ్యనై నను వీండె కిరీటి | యని చూవినను నిత్తు నఖలవస్తువులు ; 

కృతమతి నిద్దజు గృష్టులం జంవీ | తీతభంగి మై వారిధనము లశ్వములు 

(గామంబు లిత్తును; గజముల నిత్తుం | దామరసాక్షులం దగనిత్తు నిజము. ”’ 

అనిన మటేశ్యరుం. “డట్ల నేసెదను | సునిశిత విస్ఫూ ర్తి. జూపెదం గ్రీడి ; 

నెవ్వరు చదాపంగనేల యర్జునుని | నెవ్విధినైనను నీవె చూచదవు. 

రిత్తవారికి మదో, బేకంబు తోడ | నుత్తమార్థంబుల నూట కిచ్చినను 
నవ్వె జనులు ! ధనంబు గల్లీనను | (్రొవ్వునం బాబు గ్రక్కున వైవం దగునె! 

తలకొని సత్సా(త్రదాన మీరాబె! | గలిచెద నిద్దజం గృన్షుల ననుచు. 

బలీికితి ; విల మృగపతి నెందునై నం | జలమున గెలువంగం జూలుసె నక్క. ! 

దంతొవళంబుతో. దలపడి శశము | మంతనంబునం బోర మూర్కొనం గలజె ) * 

యనవుడు. గంపారు నక్ష్రల మ్యద్ర | మనుజెళుం జూచి (క్రమ్మణ నిట్టులనియె ; 

“వలను మిాజుల గుణవంతుల గుణము | కొలంది లేనట్టి దుర్దుణుం దేమి యెజుంగస ? 

1. యని రజ్జులాడంగ నందున. 2. (పీతి. 8. విడువు. (మూ) 



సీం ద్యిపద భారతము 

గుణమిందు6. గలదు దుర్గుణమందు గలదు | గణుతింప నని నీవ్రు కానంగ వలబె ! 

యమ ేంద్ర 1జునకు నా కగు నంతేరంబు | (గమమును నీ వెజుంగవు విను తెలి ను. 
కొడు బెద్ద కాలంబు గంధ పుష్పముల. | గడశతోం బూజింపలా సగ్పుశరము 

నిష్పులం [గక్కెడు, నెజి దీన నొకనిం | దప్పక భార్లవ్యా న్త్ర౭బున నొకనిం 

బరిమార్చిపుచ్చెద బావావిస్ఫూూర్తి. | గరుడ ధ్వజంబును గపికేతనంబు 

గాండీవధనువు చక్రము *నిరీక్రీంప | బెండు మానుసులకు భీవణంబగును ; 

పరికీంపణా నాకం బరితోవణంబు. | హరిసహసంబు నా యర్దునకోటి 
జ్ 

మజీ పన్నివచ్చిన మర్షింతు వారి. | వెజవకు వెజవకు వెజవేల నీకు? 

వినుతింప యుద్ధకోవిదుండవు గామి | నెనసీ భయంబున నిట్లు (_వేలెదవు. 

కరుండు శల్యుని పెం గోపింఛి యతని దురాచారము లుగజీంచుట 
దస రా లొ 

పనివడి యంతయు బౌాపబేశమున | జనితుండవగు నీకు సద్బుద్ధి గలజె | 

తు(త్రియాధమ, నీచ, కికలదొకమాట | ధాతిలోం గుటిలుండు ధర్శుహీనుండు 

దుష్టోచిత్తు: డసంగతుండు నిష్టురుండు, | కష్టుండు దుర్శుతి కార్యహీనుండు 

నతిలోభి మ్మదకుండన నింతవట్టు | ధృతిమిఅం జూడంగ దృష్టైంత మయ్యె. 

భువి వావీలే కెల్ల పురుషులు సతులు | గవియుట వెగ్గులుగాక వర్తింధత్రు, 

కొల్లు మున్నును వెనుకను జన్ను బాలు | నెల్లగానై కాదె యసంగుచుండుదురు. 

పలువురకును బుట్టి బహుభావణముల.6 ! గలు దడావి పెరిగిన గురులు గా! 

గదచేత శిరము (వక్క_లుగాక యుజక | పద,” మన్న సమ్మ్మద్రపతి యిట్టులనియె : 

6 జార్రవనాధ్ధుని కా ర్యార్థి నగుచు | పఏరత్యసంపద వెలసిన నాకు 

హితబుద్ధి చెప్పక యెట్లుండవచ్చు ? | తత భంగి సారధి దక్షు-జై రధిక 

సాధ్యము సూతుని సారథ్యమహిమ | విధ్యుక్తృవూర్షంబు వెస హుభాశు ధమయు 

గని చెప్పక మానంగందగునె ! | పదపడి యేను జెప్పక నూన వినుము 

) వేసినా నిటు తలవగులం | బూని మొళ్తెదనంటి పుణ్మవిదూర | 

)౦టివి గదా యనుచు | నేవిధంబున మాన హితిఫు పెస్తుపును, 

ణజిము నిస్టూరంబు.”* గాదే! | మక్కువ దీవింప మహిజవనలకును, 
WW 0 

1. నూనుని యంత రాంతరము. 2. ను రతీంప, 8. కలుగునె చూడ. 4. ఎత్తుల. ర్. చేవ. (మూ) 



కర్ణపర్యము ; తృతీయాశాసము Ao 

వహొంన నాక్ రాఖ్యానమా 

ఉరనడి జగతిలో నొకదీవియందు | వరబున్ధిశో ధర్గ'వ ర్మినాం బరలస 

వసుభేకుప్రర మున వై శ్వవన్టుండు | రసికుండు నయనాలి రాజపూజితుండు 

కలి తాధ్య రాది సత్కర్మ *ప పరుంకు | కులపావనుండు సద్దుణగరిస్టుండు 

భన నాస్య పక్క పోత్రక నర్లనుండు | నదాన ధనదుండు తపనే ఆజుండు 

పపంతొాన (పళస్తుండు నగదు | దీప ప్పవెఖరిం (బవ ర్రింపుచు నుండుం 

వరమతి నొకకాక్షి వానిల్లుచేరి | కిక్రకలీ వానింట నెంగిలిదిని పెరిగి 

ఓహృాకండ వెట్టి యబ్బు" 6 బెపుమోజీ |! కొలందిగా నెల్ల పక్షులను గై కొనక 

యది హీనజంతువె యగుటను జేసీ ! మదమున నుప్పొంగి మార్శలయుచును 

దను విచారింపక తను జూచుకొనక | యనిశంబు వర్తింప నట నొక్క-నా(డు 

సన్నుత కార్యుని స సియనం బరలగు | కొన్ని వాంసంబులు గొనకొని జలధి 

జేరువం జనం గని చెలగి యావె వైశ్య | ధరునితనయు లెం లేం గాకిం జూచి, 

“ లోలతం బక్షులలోన నీవెక్కు | డోలి వీయంచల నుడుపీధి గతుల 

గెలువంగం లస మిక్కిలి (వకావించి | వలయ మేమెంతయు ఏ క్షి ంవుచుండ, ”” 

నని పల్క_ దర్చంచి యవా్యయసంబు | ఘనముగా నంచలక డకు. దానరిగి 

యెనయంగ సిందు మేలెద్దియొ యనుచుం | దనదు చూపులకు 5నెంతయును మేలైన 

కలవహాంసం గనుంగొన్సి “గ్రక్కున మనము | వెలయంగ6౬ బజతము వినువీధి రము 3: 0) 

అని పల్కు, నయ్యంచలన్ని యు నవ్వి | చనవొప్ప నవ్యాయసంబు కిట్టనియె ; 

“ పూనససరసిం (బీమంబున మేము | పూని వసింతుము భువనంబు 6లెజుం ౫ 

హీన జవము పన్షులెల్లం గీర్తింపం | గా నెంతద వైనం గడంగి పాటుదుము, 

ఆలయి కేమియు లేదు హంసలమగుట ; | విలిచితి విందులో "బిరుదైన దాని, 

తుది నాజహంసంబుతోం బురుడించి | కదలక వర్తించు కాకులు గలవె |) 

అనుటయు గాక మిట్టనియె నెండియును ౩ | “ ఒనరంగ గతులు నూటొక్కటి గలవు ; 

ఒకట నొక్కట శత యోజవవ్యాప్పి( | (బకటించి పొడవుగా. బరవంగ నేర్చు, 

చసగ నచ్చటినుండి చక్క. నేలకును | ఘునత మోటు డిగ్షలగానేర్తు; మణీయు 

వరుస దూరాపాత వకయానములు | పరువడి సంగతి (భ్రమణ మాదిగను 

1. వర్తన, బి, కర్ముండు. ఏ. కదలి దా, ఓ. పులిగండ, ర్, ఇంతే "వేలిమైన, 6. ఎటుయగు + ఆహీాన, 

7. విరుబేవియనుచు. (మూ) 
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'బెక్కు లెఖుంగుదు ; బిరుదైన యంచ | మక్కువం గై నే మటిగెల్తుదాని. * 
ననిషల్క_ నాయంచ యరనవ్వు నవ్వి | ఘనుండు గావున దాని కడిందికి రోసి 

మనికితేపడక (కమ్ము దానిజూచి | గొనకొని పలికె; “నీ క్షోణిలో నీవు 
కరముప్పయా నూబు* తులం బాజెదన్ర ; | అసజెంతులాని నే నారీతు లెతు ; 
(పతి మోజుగా నెల్ల పక్షులు? బాటు | గతుల బాబుదును జక్కొ_ నిడుపుగను*” 

అని పల్కు నడియును నంగీకరించి | చనల నచ్చటివాయసంబు లీక్షించి 
“నూటు విధంబుల నుతగతి మెజసి | పాజెకు దీలితోం (బతియె యాయంచ ”* 

యని వాసింపలం గాకి వాంసయు నెగసి | వినుపీధిం బోవంగ, వేడ్క_తో నంతం 
బక్షులలోపలం బక జండాల | పక్షీ కాకియెగానం బగువు వెట్టుచును 
బొఅుచు మాజుచు బలిమి చూపుచును | దాటుచు *నిదియీమి తగిలి రా’ వమచుం 
గొంతదవ్వ మ్లేంగి గుదిగొని కాళ్లు | వింతగా దొోొటిలి వెలవెల బాతి 
తటతట జెక్క_లు దాటించుకొనుచు | నటు నిటు చూచుచు నంగలార్పు చును 
ఆకాక మటుగావు మటంావు మనుచు | చోఠతో, గనుద్భష్టు నుడివడం జెదరి 
తెకతెక తననోరు తెజచి యుండలను | నకనక్వుని చాలనలంగి డన్సినను, 
గలహంస క్షీ(పంబుగాం బాజటుటయును | దలంపులో. గాక మ తృతీ వితర్కించె ; “ చేరక తొడరితి నే దీనితోడ ; | భూరువాము1లు లతల్ ఫొద లెవ్వి లేవు వాపి ఫితో. జూవవలసె దై నంబి! | వారక కావ నెవ్యరు దిక్కు.గలరు ? 
అని యని దిగుచున్న య వాాయసంబుం | గనుంగొని యప్పు డక్కాలవాంన యనిదమె | “భునమైన ని వనేక “తుల నేర్తు | వెనయ నేగతి యిది? యిట చెప్పు, *” మనిన వెగడొంది వక్కలు విటతౌాటమగుకు | వెగయంగ లేకది యిట్లని పలిశ్తె; 
ల కోమటియెంగిళ్లు గుడిచి గర(మున | నీ మహిలో నాకు నెదువులే దనుచుం 
దలంతు; నాహొలంది యమొంతయు నెజిలితిని, | తీలకొన్న కరుణ నార్కశరణ్య, నాకు గరుణామృతేము చల్లు కడకంటిచూప్ప | పరగించి కృప నేయు (పాణజానంబుం”” అని నీటమునిగౌకు నా కాకి బూచి | త్ర చరణంబుల. దగ నిజికించి 
చావు తప్పించి యచ్చటి పక్షులెల్ల | వేవే? వినుతింప విడిచ భూసలిని, అటుగానం 'బలుగాకి యాశాకి యంచ | నెటువళ( జెనకిన నీడౌనె చెప్పము ? సూల సంభవుండవు చూడంగ మొదల ; | 'బాతక్కి నీతోడ భాషీంపరాదు. 1. బళికలె. 2. నన్ను, 8. దస్పళయం8ి, (మా) 



కర్ణ పర్యము ; తృతీయాజ్యాస సము 

"'కాళవపోవణం గాయంబు పెంచి | కేశ దంచకును గాకికి నెంత కెంత ! 

-ఈ-వెంత పెనల్న నిందసూనునకుం | గావరంబున వీడుగావు తొలంగు, ” 

మనిన రాభేయుం డు[గాకారుం డగుచుం |! గనుంగవం "గొంపొరలా కల్యు.బలీకె : 

“ ఇది యేమిమాటగా నీవు పల్కితివి? | పిదప నన్ గాకిగా౭ జేర్చి యగ్దునుని 

వాంసగాం బోలిచి యాడెద విసుకు ; | హింసగో రెదవు నాకీవు చాల్వాలు, 
కెములనాభునియేఫ గాండీవిబలిమి | [గమ మొస్స నేనెజబుంగ నె ! వాదియిట్టి 

సంగరస్ట స్థలములో. జంవీనై చెదను | అంగద; వెడనూట లాడకు నీవు 

తనకు గలిగిక శాసంబులు కరుడు శల్యున “జెజీంగీంచుట 
ర p 

తలంచిన మనను సుతొపంబునేయం | గలిగిన భృగురాము గలువంబు, వి(వ్రు 

వాపంబుల గాక యే సరకు సేయుదునె | యేపుమోజఅంగ మతి యెవ్వరినైన ! 
చెప్పుద నది బాణళిఖైర్థినగుచుం | దప్పక యాేమహేంద్రనగంబు గదిసి 
"రాము బొడంగని రమణ సేవింప | సామహాత్ను(డు కులనుడుగంగ నేను 

జూాలుపాొంద (బహ న్రుుసకుంగా బొంకి | యలవడ (బాహా ణుండని వినివీంప 

సంతోవ.చిత్తుండై సకలశ్యస్రుములు | నెతయుం గృపచేసి యేపుదీపించి 
[౭ "వ్య్చాండె యాని భార్ల్షవా్యస్రుంబు | (బహ్మా(స్త్రుమును నచ్చి భక్తి శెట్లెంప 

“ బవరంబులోన నాపత్సమయమున | నవిరళంబు నేయు” మని నియోగించె. 

జఒకనాండు పీతి నా యూరున్హమోందం | (ఎక టించి నిదవోవంగ నొక్కాపురుగు 

తొడ క్రింద లీ ఘతం దొలువ నేను | అడరి న్న్మిచాభంగ మయెడు ననుచు. 

గదలకుండీతి థైర్వగరినము వొటించి, | తదనంతీరంబ య త్తపసీ పులా్య్శాంచి 

నెత్తురు పొడూని నెనను దట్టించి | చిత్తంబునందు ఏక్షించి *సీవెవరు 

భరణ దేవుని కింత శ్ర .రంబు గలది! | పరికింప నాకు దప్పక చెప్పు) మనిన 

భయపడి “సూతసుభన్రడ నే” ననుచు | రయమునం జెప్పిన, రొయుండు నలిగి ః 
ఈ అతురయంగ మిపుండినని కపటమునం | బర (బహ్మాస్తుంబు పడసితి గాన 

వలనొ"ప్పలా పీకు వలయుశాఎమున | నొలయక యుండు ; మృత్యువు చేరువైన 

H3 

నలవడందోంచుం బొల” మని శవియించె. | వెలయ (బాహ్మాణ ఇాపవిధ మును ఏనుము, 

(శవమునశై యేను సరవి నొక్కెడను | వివిధాంబకమ్ములు వెసనేయుచోట 

1. మహీందనగదినీ, (మూ), 

100 



గై ద్విపద భారత ము 

నః హై బెవాాణుి వత్స మొగి చేగుదెంచి | తీక్క_క నయ్యంప తాయన 6 గూ లె, 
క 1. మ పుండు కోపించి మాచి | * ఈలాగు వత్సంబు నెట్టు శూరా కును 
జంపీతి “వాలాను సమరంబులోనం. | జెం'వేది చావును ; పృథధిప సీరథ ము) 
కదనంజులోం ట్రపంగలలదు నిక్కువము. | అదియునుగాక యయ ననిగోజణను 
గోవి పరు మారని గిల్వందలంచి | సారెకు నీరీతి |శపము చేసెదస్పు 
తేన నవీతుశేతనె చత్తుగాక | యనుటయు భీతిచే నతవి॥ి (ముక్కి, 
డిజేలు గోవుల భజేభతతుల | విదిళంబు గా వే పేలురత్న ముల 
సచ్చైదం శఖొన యోవేళ సన్ను | మచ్చిక రక్షీంప్పుకూ. యని పలుకం 
' బొాలుపొంద నొాపల్కు బొంకాట గలటబె! | యొలని దివీంపంగ సీ కిస్సిషంబు 
పగోలోక మున నిన్ను బాధింపకుండ | నరయం (బాయళ్ళి త్తీమయ్యెం బా. ? మ్మానిన 
వచ్చితి నదిగాన వారిశాపముల | కచ్చుగా వెజతు సత్యంబు వల్కితిని, 
తుదిని (బజహ్మాస్త్రంబు తోంచుచున్నదియు ; | వదలక గెలీఇద వాసవునై న; 
అరదంబు వోనిమ్ము ; వారవాయ తనయు | దురములోపల. గడు దుంతు నిక్కు_వము 
కరతరంగంబుల శతుల ముంచు | హరిపుత్ర జలధికి నట వేల నగుదు ; 
చువయ రన్సుల ఫాన్తులం బొదవు | నర్జు నాడిత్యున క(భంబ నగుదు ; 
సు: బొ శిఖ నరస ణ మేర్చు విజయ | వనధనంజయునకు వర్ష ౦బు నగుదు ; 
ఎంధుకో మమతులం బన గూల్చు పార్గ | గంధవాహమునకు (గావంబ నగదు,” 
అని వాశుపములాడ నమ్ము(ద్రవిభుయ | విని మొగంబునం జాల చేక్షు పొంది 
మహ్ జామచవగ్న § _ాహ్న్మణుల శాపంబు | బవువిధంబులం జెప్పెం బార్థివుల్ పిన 
సాం గాం లేయా జునకు నాయిచ్చు |! వరము ఫలించెం బొననవ్యత్తి ననుచు 
మనమున హార్షించి మటీయు నిట్లనియె; | * పన కర, కి రులు వేవ్రువయిగనను య గ అ ౯ యం కాలు గతే మతి న సును గెలువం జాలుడుఆ! | శీ తిలోన, * ననోటయుం చెలం కి ర్భుండు అతీవ న నుంగాని య్య నిట్లనియె; | * ధృత రాష్ట్ర సన్నిధి ద్విజుల సద్గోవి నరయం-గ సకల దేశాచార విదుండు | ధరణి దేవుండు చెప్పు దద్దయు వింటి 
ధీకువై 'బౌప్టాకి దేశంబు వార | లారూఢి గోేమాంసమదడి నంజు కొనుచు 

స సమము శ్రా కసం వర్తింతు | రలవడ నన చెప్పె నట్ట బాపహ్లికుల 
) దీవింప | నోలి నెంతయు వార లానరించు నటి పావుతచయయయయయయలన 

En) 
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పాపపుణ్యముల తోపలను పడ్భాగ 'వెరావీకమైం జెందు నొగి నిన్ను నిజము, 

ఇదిగాక మజీయు బాహ్లూకులకంకెం | దుది మ్మద టేశజాతులు పాపకి గు 

లని చెప్పుదురు సెద్దలవి యెమిచెప్స ! | ఎనయంగ నివియెల్ల నెజిల్ కోపంబు 

మానియుండుదు.” నన మ్యబేశ్వరుండును | మానక నవ్వుచు మరం నిట్లనియె : 
ఈ ఫొలుబేెంద విడుతు నాప్తుల బంధువరులం | దొలణగంగ వెలకమ్ముదురు తమ సతుల. 

'దెగడంగ సయ్యంగదేశ సంజనితు | లగువారి విభుఃడ వీవటువలెం గాజె! 

పరదోవుములు చెప. బరువు వెట్టుదురు ; | తొరలొన యాత్మీయ వోపషంబువుదిని 

బరికింప రధములు (ప్రజ్ఞ చూపుదురు. | సరవిమై సకల జేశంబుల యందు 

సన్నార్ల వర్తులు జడులును గలరు, | సన్నృతి వారలు సలిపెడు విధము 

చె వమెజుంగును; దగ నెవ్యరికిన | భావించి యెజబులగల జొప్పడదు నిక్కు-వము.” 

అని వివదింపంగ నా కురురాజు | విని వచ్చి యిద్దటి వేగ వారించి, 

అంత రథము. దోలుమనిన శల్యుండు | నెంతేయు నవ్వుచు నిట్లని పలికె; 

అపుడు తో చిన యుక్సాతములను శల్యుడు కర్షునకుం జూపి సెప్పుట 

* కవ సారధిమైన కృష్ణునిణోడ | నువ్హీంచి పెనలంగ నోపితి వేని 
గి తా క సద్ది ద్ర 

సీవు మాలను న్నపుండవు నిజము ; | ఆవల దుర్నిమీత ము లవి మూడు, 
గం ల క్ర ్రి 2% 

(గదలు పెనాజెం గాకులు కూసె; | గద్లరియె సుడిగాలి యే తెంచె; 
దా జా గ ) 

కొలందిగాక వజళ్లు కూయంగం దొడంలాల; | దలఖొనీ ఘోరయుద్దంబు గా౫లదు, 

అల్లదె మాచితే యాస్టునుపడగ ! | కల్లగా దెంతీయుం గాన నయ్యెడిని, 

దురము (తిగర్తులతో ౧ జేసీ వారి | శరములం దూలించెం జక్కుయగాజాూాడ్కు ”) 

అనిన గర్ఫుండిట్టులనియ నాతనికి ఏ | “ భునమైన సంశ ప్తక బలంబు చేత 

బరలగంగం బొదవువంగం బడిన ఫబ్లునుండం | గరిమ బలాహకా( కాంత్ మైనట్ట 

పనజా ప్త శైవడి వాండిమి *ేలేక | తనరంగ నున్నాడు తప్పక చూడు. ” 

అనుటయు శల్యుం డిట్లనియె నెండియును 3 | “విను మెంత చెప్పన పిన సెంపివు 3 

నెలకొని వరుణుండు సీన్నిచేం 'జెడునె! | జలనుం డింధనముల నై ఖరిం జెకునె ! 

చేవతలకునై స చవేండసుతుసి | వావిరి “గెలువంగ వశయె చర్చంప | 

యమసనసూతి కడిమియు ననిఎజు వేగి), | నదవివె విజయానుజన్తుుఎ సొంగ 
ర మ ౮ ల 

న. అల mmm ee ఆజా 

1. గిలక. (మూ) 



నురవడీ (డాపదేయుల భుజాబలము | కనుంగాన వార లఫిండవీశములు ; 

చనవొప్ప ధర్శ మెచ్చట నుండె నచట |! జయమాట తప్పుకు నంగియ మేల ? 

రయ మొప్ప ” ననిన రారాజు తాననియె ; | * పాండుసూనుల? బటి ఒవరంబులోన 

ఖండీంప రాజ్యభోగంబులు సలవు; | వలనొప్ప న నడిగాక వారలబేతం 

బొలిసిన నాకంబు పొగడొందం గలదు.” 1... . 00 . 6 00 ° 08 

అని పల్క_ విని వార ందబు నుపబ్బి | పనివడి శెర్వ(పభాస్సూ ర్తి మెజుయం. 

దలకొని సింహనాదములు చే కలను | జెలం, యశ్వ కాచు చేరియిట్టనియె న 

“ ఆయుధరహితుని నతుల పుణ్యాత్ను నాయకాచాగ్యునని జ౧వీన దుపష్త 

జీవి ధృష్టద్యుమ్ను ౧ జెండాడి కాని | మేలిమి గలుగు నా మెయిమరు వ వాడ. 
వాయుసంభవుండు కవ్వడియును నతీనిం | బాయక శావంగం బనిపూనిశేని 
బాణాగ్ని నిఖలచే భన్నీకరింతుం | ఉదాణమై నిలువంగం దరమె వారలకు!” 

అనవిని సంతోషమంది పీ బలము | ఘునముగా మార్కొన్న6గదనంబు "చే ల 

జన సంక్షయము పెల్లు చక్చైెంప నరుదు | అనిమివులకునై న నక్కదన మున, 
వలనొప్ప ఏరుల 2వరియించుటకును | అలవడం జనుటెంచు నప్పరోగణము 
గంధపుష్పాదుల ఘన సౌరభంబు | బంధురంబుగం జేసెం బవనుండెల్లెడల, 
ఆసవుయంబున ననిలజుతోడం | చేసె యుద్ధము కురుశక్ష్నీ తిపతి కడం, 

రాధాతనూజుితో రమణ పర్శ్శజుంయ | యోధులు మెచ్చంగ యుద్ధంబు వేసె 
మన సైనికులు చూచి వుట థర్శుజునకు | ననిక్తీ సహాయుండై యను బెం చు బీడి, 
యరుగు బెంచినం గరు డవలిఎం యంచు; | కురురాజు వేడ_తో మణి పాలించు ; 
ఈతటీ మనమెళ్టు సీయ(స్ర్రుమహి రు | చూత మేర్పక.” నవి భూడంగ నంత 
రవీజుండు పాండవా(గజు భుజాబలము | తొవక్షి థాంజింహానపం దూబసోం ఒలిక్ 
యాతని కెడ్డమె యరుదెందు భటుల | జేతుల తీంటటవో. జెంజాడపై దె, 
ననవిని ధృతరాష్ట్ర డా సుతు | గనుంగొని పలికె నత్మ_ంఠ దీపింప ; 
“ జడంకతోం నర్తయేనతి మొననిలిపె ? | పుడమిసై 6 గాంకేయ నుపుత్రు 'లేవత్రి 
నిలిచిరి నన్నా హొ నికరంబుతోడ ? | జి సూను డెప్పాట వ రించి? 
తలకొని యాతు ను రకు చ్చ ఎకిడని | నిలిచిన ౫ గన్హుంకు సెజ్, వేర లలో | 
అమ రాధిపలియగు  నంకటివాయ | అమరులు నొలువంగ నటం బన నచ్చి 

1. పరువడి. 2. జ ధయించు.. 8. తోడ గుణి. (మూ) 



కర్త పరంము ; త్ల తీ యాతా సము He 
ac 

ఖాండ వోడ్వాస ం౦బు గాల్ప కాండం | జె జాడం గలిగెచే శ్వేత నొహానుని ! 

(ఒ౬తుకునకై మానపడెడు వారలకు | నగలని మార్కొగ పోర నలనియీ ! ఫఘనుండు 

కర్గుంకునాక నక్కి -రీక్లింక | నర్జి స “నిన భూవగువ క్షీట్టనియె ; 

“కృసుయు వూ ధు గ ర ఇయు | విపుల సు పేవలంట వెన మోాటీయుండ్క, 

శకుని యములూకుంను సంక ప్పగణ 6 | అకటింది యుకే గాపబం:ం గనిపింప, 

నరయ వికొడు,షాల వడుం. నొందయిరు | ఒర నం గా భోజ నహ యవనులును 

భండనరాఘాలడై పరల దుశ్ళాస | ను కును వెనుకగా నూల్కూని వీబుందం 

గురునల్ల భు.డును, గా గోన కొని (చె రి గల నగావబజను బగనగ్గోని నడవ 

1. చీనామ కుహు నకు జెయూదెన తిలక | ము నవ్వుప్ స్ఫూర్తి నా ప పృనుతుఃడు 
on మెల 

మోహారించినల గని మొగి ధర్యసూతి | యా పహాగిసుత్రు 1 కర నిట్లనియె ; 

“ సూతజు మువభంగి చూచితే జను! | కేటీ జదిత్రి | చెది గింపవలయు + 

నాకం దోంచినజాడ నయము దీవించి ! సీం జెప్పెద వి నిగ్కాంబు గాలం 

పీన రాఖేయుని సెల్? గాల్బజాలు; | దొవల రారాజు ననిలజుం డోర్చు; 

నకులుండు వృ నేను స ఆఅకంగ ౫౧౧2.3 | త్రకువి యులూకుల సవా చేవుం డణయు; 

రీతిగా సాగ్వోకి షత పుగ్మ్య ౬ దొడరు; | నాతీశ నువనుల నన్ని కుండజుయు, 

నొనరంన Ch అప డేకు ల, నిఖిం టే (re ను | దగర దక),_టి భార రాష్ట్రులను 

దలపడువా; రేను దటి మద సృపనిం; | ౫బహారంంబిట్టు కడులెస్ప,.” యనిన 

నమ రేయ్యదసూసుంకు నట్టకాననుచుం | చమిశోడల జెలల్ యుద్ధము నసేయందొడంలా. 

అని యిట్లు చెప్పంగ గాంవిశేయుంకు ౩ | “విసు సంజయ, (క్రీడి విని వచ్చె నంటి 

పరల సంశ ప్తపటలవము పి నతిండు | చురమొన“"ంపుట తొల వెప్పితివి 
డీలా న అవి ber: 

రీకొలగాని ధర్భజుం గను బు దాల్ | గెలి పనంటిఏ శణ కి య యమెక్బ్పరింసు. 

అనవుడు సంజయు. జాపగయునకు | విగుమని చెప్పి నా వృత్తాంతమెల్న : 

“మీరి ధగ je డ్ట్టు చెప్పు'శుగాని | వారక మా యికుువాలసును గదిసి 

నప్పుడు వము టల “ప్పి దుదము | చెప్పం జ్మతంబయ్యె శీతినాథ, వినుము, 

మున లీిభంబుసు 'వనూాహారి?పం%6 | గనుంగాని క్రీడ యాకి ర్లు ఉచన్క్య_టికిం 

బోవ ; సంక ప స్పకముఖు లెల్ల సంచి [| యా వ "సవాళ్ళు జు నదరంటల దాి 

పోరుచునుండ సప్పుడు గాంచి శల్య? | డారు * వాండుగో యస్టునుం ” నియ,” 
ల aa] CTT Dr జా 

1. దలపడ, ల, ఈరితి, 8. కలెగెన. ఓ. సెక్కటికి. (మూ) 



న్ా ద్విపద భారతీ ము 

అనిచెప్పి చూపి సాయక యుద్ధవధ ము | వినుముని మెంతయు వివరింపణ దొడగగం 

భానునందను డట్టు పొరుమస్ఫూ ర్తి | పూని యుద్ధంబునం బుడమిం బిక్కు we 

జంపి ధర్మత నూజు( జక్కంగాం జూచి | సౌంసపార నడచిన, సొరిది శ్వేతకు 

అడక్డపడంగం చాయక (ప్రభ్యదకులు | దొడ్డనా రాచముల్ దొడిగి యేసినను 

అవియెల్ల ఖండించి యర్క_నందనుండు | త్రివిర 1యందటఅంగా ల్బ్చె డెివిజులు పొగడ, 

కర్చుండం స”ొంచాలకు మారులం జంపుట 

అదిగని పొంచాలు రధికకోషమున | మదమెల్తి యీ తేర మజియును గర్లుః 

డెనయ నయ్యిరువది యేడు(రం బట్ట | దునిమె. (గోధంబున దూపుల జుచం 

బాబుక నెండియు ఫాను జీఫ్రండుల | జేరి సేనావిందు చిత సే సెనుులును 

నుతేగతి ఛభూరనేమండు తీపనుండు | (ప్రతిగాల చేసినం బట్టి వేచంపె. 

అంతం గని సుతుండగు వృపసేనుం | జెంతయు సాత్యకి నెదిరినం జూచి 

వాండిమాగ్షణములు వడినేయుటయును | బోండిమి నవియెల్ల 2బోరనం దునిమి 

సారధ్ధిమూ౭ట నశ్వంబుల శెంట |! వారక ధనువును వరుసమై నొకట 

వశ్షంబు మూంటను ధ్వజము నాల్లీంట | నాత్షణంబుననేయ, నట(వాలి, తెలిసి 

పలక యు: ౫ర వాలు ఓ బ్ యేశేర | నలనడ సాత్యకి యనియు ఖండింపం 

పొలలక కనుగొని దుశ్ళాసరుండు | మలుపు మై డన జేంమిోాందికి నతని 

కడివిచి తెలంగిన ధీకుండై వాయు | *నవియక వేళొక్క యరదంబునెక్కి 

శమతండ్రి వెనుక నెతీయును వర్తింప | గమలమి తజుండును గడం కై నేయు 

సూతాశ్వభాపముల్ చూర్హంబుచేసి |. మూతేని నుదురొక్క యము నాటింబ 

సక్యకసుతుం డొక్క స్యందనంబెక్కి | | యశత్యంతగ త్రి వచ్చె నొలంబు సేయ, 

అంత రాభేయుండు యవనూతిమోంద | చెంతీయు బోవంగ, నెడసొచ్చి “చేది 

బలములు పోరాడ, భానునందనుండయు | కలలక మున్నూటు ఘనయోధవరులం 

దనచేతితీటవో ధరణి పె 6 తూర్ప, | యనిలవేగంబున నరు జేర. బూచి 

మొనరంగ సాత్యకియును ధిఖండియును |! నొనకొని యీ తేర, గురు రాజుబల ము 

పోసిక యడ్డమై భూిభొణముల | వాన ముంచినం బోరు వడి మో రవుయ్యె. 

యస్దార. 2 భోరున. 3 తిసిచి. ఓ. నలక. ర. చేరి. (యా) 



ప a అప A కర రరము ; తృతీయాశ్వాసము న 

కరుడు థ రజుతోం బోరి నవ్వ జేయుట 
ac శారీ 

అపుడు ధిర్భజుమోంద నర్క-సందనులకు | విహలాస్ర్రుతతులేయ, వేగ ఖండింప, 

నవ్యు(చు విల్లును నడిమికి (దుంచి | యన్విధి మైమరువట్లు ఛేదింపు 

*భన్నమై రత్న (పభా దీస్తమగుచు | నవ్యమై మిగుల నున్న తమెస జోడు 

సౌదామిని వాస జలడంబు సూర్యు | కాదట నడ్డ మె యనిలాహశమున. 

చాయునక్టుల పో లె బడుటయు మణిను | యాయ తాభరణ మోహనమైన యతని 

తనువప్వు డాసూతతనయునిచేత | ఘనీర కొమయమునై గాన్సింప నంత, 
రా ౫థర్శు బూని రమణమె ధర్న | రాజు చలింప (పాభవస్ఫూర్తి 

కిళి క్షి సై చిన నురక కర్గుండు | (పకటించి సప్తశరంబులం దునిమె. 

అంతట బోవక యవమతనూభవుండు | పంతంబుతోం గర్లు ఫాలభాగంబు 

ముగి నాల్లుణోమరంబఃల నెత్తురురలం | దగనేసి యార్చినం దరణిసూనుండు 

సూతుని గేతువుం జూర్ష్మ ౧బుచేసి | శాతసాయకముల. జలియింప నేయ 

నెడసొచ్చీ సాత్యకి యట శిఖండియును (1) | గడు వాడి బాణముల్ గాడ చేసినను, 

వెజివక వారల విరథుల జేసి | పజీయలుగా విండ్లు భగ్నముల్ చేసి 

నెగడు పుట్టంచి యాపృథిఏళు మేన | నగి యొక గా పెట్టు బాణంబు చేసినను 

నిలువంగ తేక యానృపచక్రవ ర్తి | తలకొని తేన తేరు తాం దోలుకొనుచుం 
బాజినం బోనీక ఫానునందనుండు |! ఆరయ నిలునిలు మనుచు నిట్లనియె : 

ర &తు(తియకులమున జనియించి న్వు | ధా(తతిలోపల. 'బెద్ద ధర్శంబు నెణియి ; 

తట్టి సీక్టి మహాహవంబునను | దట్టించి ప్రాణముల్ దాంచుకోం దగునె! 

సీేటి శెర్వంబు ! ఏేటి (బతుకు ! | నేటి రాజ్యంబు | సీకటి కీర్తి! 

విను (బావ్మాణావార వేదివి నీవు | ననిచి యోగాధ్యయనముల వర్తింపు ; 

వలనొప్పం గయ్యుంబు వలవదు మాను; | తొలలగక ననుబోంటిం దొడగినం జూల 

నెడరు వాటిల్లుం బొమ్మింటికి వేగ | కడంక మె వీభత్సు కడై నం బొమ్ము ; 

వెనకు వెజవకు వెజు వేల నీకు! | పజీయలై యని కోడిపాతీనవారి. 

గర్భుండు చంపు జే! కారుణ్యజలధి | స్వర్ణ దాన వినోది సత్యసంధుండు. 0) 

అనిపల్కి_ జనని వాక్యంబులు దలంచి |! జననాథ్య ధర్భజుం జంపక విడిచ, 
క. 
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అని నసంజయుయకు చెప్పె నాం వీకేయున కు | సని ముని ప్ర మేజయ & me 

జెప్పీవ౫తి జెప్ప జొ గి యామిో.ద | న్ణ్బాటుం గాధ చై నెనెలింపూు వువసం 

మెక్, (బహూ ౯", ర, | స క్ర రాాది సుచే.[ద స సూ వు ౮5, 
ఖు ణం 

బంక జాక్ష్స్య 6 

మానితఘ: హా + సూన నాయ గి ) మ జు౯టోపు | నూన నాయ" వనక నోతాం-ర్క్హ స్మ, 
ఘునవమకాని పూ ర్ ష్ జవం పో చప, = ] స mY న నహి, జహా ని ట్రైను దందా. | గి త ఫకావ్ల, (ఫ్ర మం ర్ * గు వ 

కవత డ్రి నా ్ట్ స్త భక బల జగ ₹ AE నము ర్తి, | ము క్తి దాయక, చేవ | | మొుుకె.వ గస, 
పది వేంకటాణాలాధీశ ర దిన | వ్వ నషద్భు వాకరంద. పానం శే వ 
మగు నాతుకూరి తి fa ఇ? నూ తనూజ | ను EN అకారక సోమన న నుక (ర విం 

రచితమై క క్ సేసి మున నాశాం స 1 షాది తోద తవ స 
(| గె శ థి యు ము గాం న Eh) కూ cra గ్ గ on స 



శీకరుణాపాంగ, (శితేభ కసం, | నాశేశ సన్నుత, నారాయణాఖ్ల, 

జనమేజయునకు వై శంపాయనుండు | భునతతో భారతకథ చెప్పందొడలౌ : 

ఆరీతి ధగ్గజుం డాలంబులోన | భారుణి సూతనందనునకు నోడి 

"మొగము వెల్వెలణాతి మోహరించుటకం | దగవొప్పం దమయోధతతి నియమింప 

వారు భీమునింసాడి వరభుజాబలము | తో రణ మొనరింపం దొడంగ కర్పుండు 

సింహనాదముచవేసి చెలగి యా ఏీఠ | సింవునిం దతిమినం జెలగి వాయుజుండు 

సొరిది నంతకు మున్నె శ్రుతకీర్తి రథము | పరం నెక్కినయజ్రి పొండ వా(గజుని 
సరవి ధృష్టద్యుమ్ను సాత్వకులకును | అరుదారణాం జూపి యప్పుడిట్లనియె ; 

(6 కర్టుండు చెల కేలి శార వేశ్యరుండు | వర్మింపవలెనని నసుభేశునాంచె, 

ఈతని దుర్దశ యేం గనుంగొంటి | నీతటీ మీకు నేనేమి చెప్పుదును ? 

వనాండే నతండొండె నింమో(ద నొకండు | పూని పోయిన. గాక పోదునెంజిలియు. 

అదిగానం బోరెద నర్క_జుతోడం | గదనంబులో రాజు. గావుండి మోర.” 

లనిపల్కి తనరథంబతని పై. (దోలం | గనుంగొని శల్యుండు కర్ణుతో ననియె : 

“ మునమిోంద వచ్చెడి మారు తాత్తృజుని | గనుంగొంటివే! ఏం డఖండవి(క్రము(డు. 

వడిం గోపమెసంగంగ వచ్చుభానంబు | తొడిడ నాకును దోయచున్న దియు. 

కనలిన వమాూండు లోకంబులనై నం | నొనండు చీరికిం (గీడికొడుకును దనటు 

తనయు( డయ్యిన ఫఘుటోత్కచుండుజచ్చుటయు | మనమున జాజ్యల్యేమూనుండు నగుచు 

నంతకోవించెనో! యీతని చేశ | వెంత కానున్న దో |! యీాకురు బల ము. 

సీభుణాసారంబు నేడు చూచదను | వభంగి. భోశెదో యెజుంగను నిన్ను. 

అనిన సూతతనూజుం డమ్ముదవిభుని | కనియె : “ నీచెప్పినయట్టులు నిజము ; 

అనిలజు. డల్పుండే! మైనం గానిమ్ము; | పొనరం గీచకశతంబును వధియించె 

ననికదా తలంకెన ; నందుకేయాయె? | పనివడి మద్భుజాబలమును. జూడు,” 

వునుచు నాయుజుమోాం౭ద నమ్ములవాన | ఘనముగా. గురిసి వెక్కసపునారసము 

le వూ నాంగుండగుచు ‘ (మూ) 
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నురము. జొవ్పించిన, న్ముగుండై యతండు | తరణిపు([తునిమింద దశ సాయకములు 

పరంగింప్క నంతలోపల నవి దునిమి | కరువలిపట్టి ఏల్ ఖండించి యార్చి 

నలి నిరువదియైదు నారాచములను | దొలంగి కత్తళమును దూజంగ చేసె. 

వసిన భీము. డయ్యినజునిమాంద | నా శతకోటి యోయన భల్ల ముకొటి 

యదరక యేసిన నడి అొమ్ముగాడం | బడెం 'దేరిమాంద న ప్పద్చాా ప్రసుతుండు. 

భీముడు కర్లుని మూర్చితుం జేసి నాలుక గోయయరానుట 

పడి మూర్చవోయిన. బావని చేరి | * యెడపక వేగంబ యీానీచుంబట్టి 

నాలుక గోెసెద నయవృత్తి' ననుచు | నాలోన రథముపై కగు నుంకింప, 

వారించి య మ్మ దననుధీళుం డనియె ; | “* మారుతి, వినవయ్యా మరణంబు గాదు; 

ఒనరిన నమూర్చృచే నున్నా డీతేంథు. | గొనఫొని నాలుక నోసితి వేని 
చచ్చునిక్కము ; ఏనిల జంపెద ననుచుం | గచ్చజుం బార్జుండు (ప్రతిన తాం జే సెం 

సీవుచంపినం (గ్రీడి నెన్వగంబొందుం | గావున మానుము శోరుణ్యమూ ్రి ర్తి!” 
అనుడు. బావనియు ఏ “న య్యర్దునుపతిన | యెనయంగ నెంతయునెలుంగదు నేను, 
"పనుకొని ధర్మజు ఏండు గారింపం | గనుంగొని కోపంబుకతన నేవుజచఛి 

తనరంగ వచ్చితి. దలవించి తీవ్ర, | మనసు సంత సమ య్యె మావమరో !” యనిన 

వెలయంగ శల్యుండు వేగంబె లేరు |! తొలణించె ననుటయు దుఖంబు నొంది 

సంజయు కిట్లను జనపాలవరుండు ; | * అంజక యాజిలో నర్క్మనందను.డు 
పాండుసూనుల. జంపు. అథనోక్సి ననుచు | నుండితి ; మక్కటా ! యుదుజుల్ల నణయ. 
ఫీమునిశే నిట్లు బీఠంబు వోయి | యేమళ్యు. గర్లుండు ? ఎఆీగింపు, మనిన 
నాంబికేయునక్తు నిట్లనియె సంజయుండు ; | “సంచి ఛీమునిచేత బాధితుండై న 

భీముడు _శుతవర్నాది కుమారుల జంవుట 

'రాభియు. గనుంగొని రారాజు నిఖిల | యోధుల. దమ్ముల నొప్పుగా. బలికి ; 
ఉబె వాయుప్పుతుచే న హ్ఞోప్త “ప్తసుతుండు | వదలక క కడునొచ్చె ; వన్నెగా మిరు 
గవియు. డాతని, ” నని కడశశో ననుపం | దివిరి వారును మదో బేక ౦బు మోజు 

bisa ki 

1. (వచ్చర, (మూ) 



కర్ణపర్యము ; చతుర్థాశ్వాసము 

జటులత్ సాయ కాసారంబు గురియం | దటుకునం గోవించి దర్చంబు మించి 
పరల నేనూటయే-బది రధికులను | ధరణిపై . గూల్ప్చీ యంతట వాయునుతుండ 

విను (శ్రుతవర్శను వికటుని సముని | నొనరంగం గ్రాధు నందోపనందులను 
బెక్కమ్ములను నొక్క- పెట్టున నణంచి | తక్కిన వారల తలలు ఖండించె. 

అంతలో. దెప్పీటి యర్కనందనుండు | పంతంబుతోడుతం బావనిం చాణి' 

యేమ నారసముల నేసిన నతీయ | పోడిమిం బదిబాణములు నిగుడించె, 
నిగుడించుటయు౯ దూూలి నెజీ నిల్లు నునిమి | పగగొని గదవైన్క భాంజించి నిలువ 

వేగంజి వేటొక్క. విల్లు సంధించి | బాగొప్పశణేసె నా భానునందనుని, 

ఆపిలు చుమువూడి యనిలజుమోంద | వేవిధంబుల శరవృ్టీ. నించుటయు, 

గద వీతంబూ. చక్కు చేరుడిగ్ని | వదలక యేవతేర వడి సు యోధనుండు 

పదియేడు గజములం బరలో డీకొ"లుప | నదనున రవిం గప్పు నభంబులనలః 

గప్పిన, వానినీ ఖుండిం పుటయును, | తప్పక గుజ్ఞముల్ తగ మూండు వేలు 

వరుసతో నెదిగింప, వానిపాఫునను | అరదముల్ కాల్బంటు లధికులై యెక్కి 
శరపృన్ట్రీ కురిసినం జలియింపళతండు | (శరభాసితోద్యగ గద నుగుండగుచుం 
బూని యొక్క నస్రైనం బోరిలో(బదికి | బోనీక నిశ్ళేషముగం జంపివై చెం 

సమధికంబుగ నంతే శకువబలంబు | రమణతో చేనూటు రథముల వారు 

తొశినల చెల చేల దర్పంబు పరి | గకొొని యండణి ఖండించి వై చెం 

అంత సొ పృ త్తాంతి మంతయు నెజింగి | వింతగా గాంధారపభుండు చాననుప 

యవన చేశియులు నాళ్వికుల్ గడల | వివిధరీతుల మూండు వేలు పోరాడ, 

వేణు కాంతొారంబు వెన బేర్చి పెర్చి | (తాణతోం గాల్బిన ఉఊావాగ్న పగిది 

బట పట ధ్వని దిశాపటలంబు నిండ. | బటుతీర గదకును బండువు చేసె. 

అంతట ధర్శజుఃం డట నొక్కరథము | పంతంబుతో నెక్కి. భండనభూమి 

కరు బేరలణాం జూచి యర్కనందనుండు |! ... 00౪ 00౭ 56౭ 44 

నలి -రేంగి తీ వబెాణంబుల, గప్పి | తీలక్రొని సారథితల 2 దెవ్య నేయ 

దనరంగ హయములు తేలగోంగ సేడ్చు | కొని పాయా వెనుకొను క ర్టుం జూచి 

ఛీిముండదల్పుటుం జేర్చి కాలాంత | భీము. యేెసెను భీవణ్యా స్త్రముల, 

1. నేగి. 2 (దున, (మూ) 

జ 



జర ద్విపద భారతము 

ఆతీనిం గడచి సాత్యకి వానియదాశి | శాతసాయకములం జతురత నేసి, 

అప్పుకు కృతే వర్గ యా సౌబలుండు6 | దప్పక కృఫుండును (జ్రాణియుం జెలి 

బవరంబు నేయంగం బాండవబలము । తివిరి పోరాడె నోధృత రాష్ట్ర వినుము, 

వమిచెప్పలగవచ్చు నిలయెల్ల € జూడ | నామెయి రను యఖింంబు నిండ; 

అట్టలాక సమున నాడంగం దొడలా; | తెట్టలె వీనుంగుల్ తేలాడం దొడణ; 
) a ద్వ 

తతభంగి భూతభే కాళ పిశాచ | తతులు మదించి నృృత్యము సెయంబా చ్చె. 

నంశస్తకు లొక్క_మెంగీ నర్దునురథము నాలగుట 
ధాం జ 

అపుడు సంశ_ప్తకు లా్రీడి. దాంకి | విపరీకగతి నంపవెల్లి ముంచుటయు. 

బన్నగా(స్ర్రుంబున బంధించె వారి. | నెన్నంగ నివ్విధం బెజింగి సుశర్మ 

గారుడ్యాస్త్రుం 'బేయంగా బంధనములు | దూరమై పోయినం దొడరి యక్జునుండు 
వెసం (దిగర్తాథిశు వినిధబాణముల | పసయూపం గోపించి భవ్యా(న్రు మొకటి 
యురమునాటంగ నేయ, నుబ్బెల్లనణంగి | సరసరం చేరిసై జదికిలంబడిన 

“నదెచచ్చె నబెచచ్చె నర్జునుం” డనుచు | మదవృ త్తి 'మనసేన మసలక యాని. 
అంతం బెప్పితి విలయాంతకుపగిది | నెంతయు. గోపించి యిం[దనందనుండు 
శరవృష్టీ చేత సుశర్మం గప్పుటయు | నరయ నర్దునుమోంద నత డ(స్రుమేసెం 

వసిన నవ్వుచు నిర్యదా(స్ర్రుమతండు | భాసురంబుగ నేయ కా ణాగ్ని 2నపుడు 
పది'వేవు రుద్దండబలు లోలింటెగిరి ! కదలక సంశప్త్పగణములు భూప. 

హతశేవ. సంశ ప్తకాసీకోవరులు | తత శౌర్యముసం జతుర్లశసహాస్రములు 
విజయునిం బొదివిన విజయనామంబు | నిజముగా జేసి యన్నీ చుల ₹లిచె. 
యమసూతి (డాణితో నని సేయుచుండ. | (బమదంబు దీపింప "బాసటగా 

సాత్యకి యే తెంచి చండకాండంబు | లత్యంతగతి సేసె నా జాణిమాంద. 
ఏసి యంతటం బోక యెసలి తద్ధనువు | వాసిగా ఖండింపు వాం డోర్వ లేక 
వెలయంగ శక్తిచే విలు దునుమాడి | కలి తాస్ర్రశిఖలచేం గప్పిన, నతండు 
సారథి దెగుటయు సమరంబుమాని | తేరీడ్చుకొనిపాజెం దీ్మీవంబుగాల్, 
ఈలీతి సాత్యకి యేపెల్ల విడిచి | పొఅంగం ౫నుంగాని పాండ వా గజు(డు 
(చాణిని శరముల( దటీమి నొప్పించి | (తాణతో మజియు నాతనిజూచీ యనియొ ; 

చే గునివీన, షి, నతడు. (మూ). 
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* తపమును జపను నధ్యయనంబుగాక | విఫులయుద్ధం బేల విపవర్యులకు ? 

ఎవడపనికడశతో నీవెంత యడించి | పడినం బడితిగాని పౌరుషస్ఫూర్తి 

నడ్డపడంగలే రఖుల కౌరవులు; | దొొడ్డనారసముల (దుంతుము మేము 

సునిశితగతి నీవు మామచుకుండ," | ననటయు శేమియు ననక యా(జొణి 

నగుచు నిమ్ముంవాన నరనాథుమో(ద | బెడొ. దం గురిసినం "బృేవో విడిచి 

తొలలౌ. ; దొలంగిన [దోణాత్శజుండు | నలవడం (గూరవిహారుడై పరలౌ, 

కవలతో. బెనలసచుం గార వేశ్యరుండు | నవనిశిఖంబుల నకులునోనేసి 

సహాచేవు సిడ మొక్కశరమున నొంప | మిపిర[ప తాపులై మెజుసి యాకవలు 

పదితూపుబను నొ.పం బడి సుచోరూధకుంకు | నదల శెంతే౦యు వారిచాపములు 

ఖండించుటయు, నన్యక లితీచాపములు | మెండు చూపలం గనలి మేదినిశ్యరుండు 

ఇరువేను శరంబు లేసి నొప్పించి | పరువడిం జూాపముల్ భగ్నంబునేయ, 

బలువిల్లు మోపెట్టి పాంచాలసుతుండు | వెలయంగ నానాస్ర్రువితతు లేసినను, 

గలయం బూచిన కి.ళుకములచందమున | నెలకొన్న తనువున చెత్తురుగాలు 

కోపించి కురురాజు [కూరా(స్ర్రుములను | దీవించి యెసినలం 'దెమలక యతండు 

సారథి హయమఃలం జాపంబు గోడు | దేరును దునుమాడం, డివిగి రారాజు 

కుందక శక్తి నిగుడ్చిన. (దుంప; | సందంద గదయెత్త నదియును (దుంచె; 

నెసం గృపాణముగొన వఅుగంగవేసి | యసదృశ ఫణి కేతు వది నుగ్గుచేసె. 

ఇమెయి పీరథుండ య్యిన 6 జూచి యతని | తీమ్ముండై పరంగిన దండభధారుండు 

తన బేరిమోంద నాతనిం బెచ్చిపెట్టి | కొని పోయె వేగంబ ఘోరాజి వెడల, 

అదిచూచి రాభేయు. డాహవాజేయుం ! డుదగి సాశ్యక్రిణో డి యుద్ధంబు విడిచి 

(ద్రుపదాగ్నజునిమోాందం దొడరిన్క వారి | కపుణు యుద్ధంబయ్యె నమరులు వొగడ, 

అట్టి చోం బాంచాలు రసమూనబలులు | గట్టగా "దే వావీ కతు రోచమాన 

చి తాయుధులు మజీ సింహాసేనుండు | చ్మితంబుగా వ్యాఘ్ర సేన సుశగ శ] 

దుర్ణయుబ్లదిసిన6 దొడోన వారి | నిర్భగుల్ వొగడణా నినజుండు చంపె, 

పనివడి యిీారీతిం బాంచాలసుతుల | నెనమం[డం జెండాడి యిట వారిమూ6క 

రథికుల వేవుర రమణదీపించి | [పథనధరితికి బలిసేసి మజియు 

గజిబిజిగా నంత గజములపోల్కి. | నిజముగా బాంచాలనృపులు నా చేది 

మెనికుల్ తనుడాంకి సమసీన నంత | భానుసూనుడు జముపట్టి చక్కటికి 



౬... ద్యిపద భారతీ ము 

నడవ, ధృష్టద్యుమ్ను 6 డా శిఖండియును | దడయక (జాపదీతనయులు6 గనలు 

శె నేయుండును మతి సకలభూవిభులు | జూనొప్ప బొదివిన, సవిశృనందనుండు 

పూని సర్పంబులు పొదివినం బెనంగు | వైన లేయునిరీతి వర్లింపనొప్పె. 
అటమున్ను సంశ ప్తకాఖ్యమె నికులం ! బటుగతిం 'జెండాడీ పార్థం డుప్బొంగి 

వాసు బేవునిం జూచి వలనొప్పం బలికె; | ** ఈసున. దలపడి యిందజూం దెగిరి 

భీముచేం గారవుల్ (పిదులంగ 1లేదు; | కామించి కర్లుం డొక్కండె కలంబెడిని. 

అరదంబు గడపవే యాతనిమోంద | సరభనంబున.” నన్న శౌరి నవ్వుచును 
“వాయునందనుచేత వడిటోదు నీవు | నేయుము రణవాంఛ 2యిశ నారికణలగి, 

అనవుడు నట్ల కాకన, మురాంతకుండు | ఘనముగా నరదంబు గడప నీశ్షీంచి 

విచ్చె నబ్బలములు వెస బులిలనినం | క గచ్చృలిం జను లేటిగమియునుబోలె. 

అపుడు నీసుతులుం బాయక (తిగర్ర్తులును | విపరీతేముగ రెండువేల "లేరులను 
గర మొప్ప మున్నూరుగజముల మటియు |! విరివిగా. బదునాల్లు వేల గుట్బ ముల 

గలయంగ రెండులక్షల పదాతులను | దలకొని పురికొల్పం దత్ క్షణంబునను 

ధరణిపై . గూలబ్చీ యంకేటం బోక నరుడు | గరిమ సంథ ప్త కగణముల( దునిమి 

బాణాగ్ని విశ్వరూపము చూసె; నభ | వాణి యందటు విన వాసవిం బొగటెం 

అశ్వశ్టాను యర్జునుతో దలవజీ పోరుట 

వెనకి యీారీతి విచ్మిత్రముల్ గనియు | వినియును మాత్సర్యవృ త్రీ నాచాణి 

తన కుడిచేత స్నుతామజు బిలిచి | మనమున. గోవించి మసలక పలికే : 

“ అతిధిగా భావించి యర్జున, నాకు | నతిశయ సంగ్రామ మాతిథ్య మొసలప. 

మని షన్టి బ్ ణముల్ వారినేసి మజీయు | సునిళి తా_స్ర్రంబు లర్జునుం దాశకనేయ, 

విల్లు ఖండించిన, వేగ వేజొక్క- | విశ్లైత్తి శరములు వెయ్య్వేయుట యును 
అవియును బటుమార్షణావళిచేత | వివిధ ఖండములు గావించె నర్జునండు, 

అంతట బోక కాలాంతకు పగిది | నెంతయు గురుసుతు. జేచి 'పెల్లార్చి 

యనయంబు గాలుచెయ్యార్ప రాకుండ | భునబాణతతు లేయంగాా సురవరులు 

నతని సైన్యములు హాహాకార మెసల | నతుల ని శ్పేష్టితులై చూచుచుండం 

గమలదళాక్షుం. శాఖండలాత్నీజునిం | గొమరప్పం గనుంషొని కోపించి పలికె ; 

1. లేరు. ఏ. నిట వారి నణయ. రి. (కచ్చరంబుగ, (మూ). 



కర పరము 3 చతుర్థాశ్వాసము జడి 
వి (యి 

“ నుతగతి గురునందనుండు నిన్నుమించె | సతుల సాహసుః డిది యద్భుతకరము ! 

గాండీవమెంతయు. గరమున నీకు | నుండదో పదిలమై యుదుకేల యణంగ ! 

అదిగాక గురుపుత్తుండని తలంచిదవొ ? |! వదలకు.” మనిపల్క_ వాసవి యనియె ; 

“చ్పనంగొని మనమిోందం బెష్క బాణములు | ఘనముగా నేసినం గని ముదంబొదవి 

యుండితిలాని యత్నుగత నన్ను | గాండీవమును జూడు కవులదళాతు !” 

అని బాణజాలంబు లందంద యేసి | ధనువును నాతష్మత్రమును గోతువును 
దునుమాడ, గదవై వం దోడోనం (దుంచి | చెనసి (పాలేయంబుం జెటచు భెాస్కరుని 

తెజంగున మెజయంగం దివిర్యజాణికిని | మజీయు సాహాయ్యమై మహితశెర్యమునం 

గణయగి సంశప్త్పక గణము లేతెంచి | పెనంగొని పొడివిన, భీమణా(స్ర్రుముల 

వారల గూల్ళీన, వడినంత. బోక | ధీరులడె శారవాధిపుం డేయ జేర 

గనుంగాని భీము. డఖండవిక్రముండు | తన తేరు గడపి యుద్ధము నేయుటయును, 

అశ్షాహిణులు నూండు ననిలజుచేత | శిశ్చీంపంబడి పాజె శీ తిపుతోం గూడ, 

అదిచూచి నవ్వుచు సంబుజోదరుండు | తిద కేం్యదసూనుకు. బేటగాం జూపె” 

ఆనవిని ధృత రాష్ట్రం డా సూతసుతున | కనియె ; “నోసంజయ, యాజిరంగమునం 

బరల నీచెప్పీన భావంబు చూడం | దిరముగా మనవారు తెగిరి నిక్కువము ; 

వచేటు వాటిల్లె నెజింగింపు 7” మనిన | నేచి సూతతనూజుం డిట్లని పలికె : 

“ అదిగని గురుసుతు. డనిలజుం దాశ ! నదనేది యర్దునుం డంతీయు: జూచి 

(దోణాత్మ్శజునిమాంద. దోడోన పెక్కు | చాణజూలములేయ భంజించె నతండుం 

తెగి మైందవూదిగా దివ్యా(స్ర్రుతతులు | ముగి నేయ నవియును మునుకొని తుంచె. 

ముజీయును నేయంగ మది నల్క_చొడమి | యుటజుక యశ్వన్రామ యు[గబాణములు 

వానరధ్యజుని ప్రై వనజదళాత్షు | పైని రథ్యచయంబుపై ని బిశ్టుసి 

భుజము నొవ్పీంచిన. బోవక యంత | విజయుండు చేసెను వివిధబాణములు. 

అంత భానుజుండును యమనూలిమోాం౭దం | బంతేంబులోం జెక్కు. బాణంబు లేసి 

వలుద నారాచంబు వత్సంబు దూజ | బలువుగా నేయ నప్పాండవా[గజుండు 

నెత్తురు గాజంగ నిలువంగలేక | చిత్తంబు దదూలంగం చేష్టలు దక్కి 

తేంమై బడి సూతు దృష్టించి పలికె ; | “ వారక యోసూత, వరగుణో వేత 
తొలలగింపుమో తేరు దురములో వెడల ; | నిలువవు (పాణముల్ నెజయయిక్కితిని.” 

జనిపల్క_ సారథి యరదంబు దోలి | కొనిచనం గనుంగొని కురురాజు వేడ్క. 



జలా ద్యిపదభారత ము 

సకల యోధులు దాను సాహసస్ఫూ ర ! ప్రకటించి ధర్భజుపై న్నత్తిపోవల 

గని వాయుసూనుండు గనలి పోనీకి | యనయంబు “బు నిలువువ యత్షగి "చ 

నాన్మాస్ర్రుముల జేయ నలినబాంధవుపి | నూనుండు పాంచాల సుతులు గోల్స్ 

యంతట శిబిరంబుకై పోవుచున్న | యంతకసుతుం గూడ నరిగి ౩ “యిదేమి ! 

పాణుకు పాణుకు బంటవై నిలుము ; | ఈర్తిం బాజంగ నిందలు సగర! 

అని మూండు బాణంబు ఒతీనినై నేసి | గొనకొని మగిడించి కోర. దీ పంపు 

సాయక (త్రయమున సారధి గూటి |! పాయక హయముల భగ్నంబు సేయం 

గడునొచ్చి దిక్కులు గనుంగొనుచుండ. | దడయక యమ్మాాద్రితనయుం డీక్లీంచి, 

“యక్కటా ! చిక్కె నయ్యమతనూభవుండు | తిక్కక కస్టచే దైనః + [7 యనుచు 

నరుదార నేతెంచి యమ్ముల వాన | గురిసిన నవ్వుచు గుంతి న "కములు 

తలపోసియును భుజూదర్పంబు పేర్చి | వెలయంగ నకులుని విరథుం గావింప్క 

భయముతోడుత జముపట్టియు నతండు | గయమున సవాబేవు రథ మెక్కు టయును, 

మునుకొని కళుళ డమ్మువ్వుగిమాంద | ఘనబాణ తతులేయంగా శల్యుండనియె : 

“వల ధర్మజుమోంద నిట్లాగహింప ? | వాలాయ మిం దొక్కవాక్యంబు గలదు. 

ఈతండు దెగటార నేమిఫలంబు ? | భూతలంబునం గడ బొలియించి తేని 

రారాజునకుం గల్లు రాజ్యభోగములు ; |! ఆభాఢిం గనుంగొను మదియును గాక 

వా౭జె కొరవభ ర వాయుజుచేతం |! బో(డిమి చెడి యుద్ధభూవిం నున్నా (డు, 
అనిలనందనుచేత నతీం డీల్లనేని | ఘనముగా ధర్మజు? వలం జంపుటయు 
వృథయునై పోవును ; విడువుము పీరి | నధికత,”” ననిపల్క. నై త్రిచూచి 
రారాజు గావ నా రధికవర్యుండు | పీఠం విడిచి యుద్భ్భ త్తి మెం జనియె, 

అట బినతమ్ముని యదరంబుి నెక్కి. | తటుకునం దనతల తడవి చూచు దును 

గన్నుల నొగి నీళ్లుగాణ ధర్మజుండు | చిన్న వోవుచుం దన శిబిరంబు చొచ్చి.” 
అనుటయు ధృతరాష్ట్ర. డా సూతీసుతున | కనియె: “నో సంజయ, యసిలసూనునకు 
నాళొడుకున్నాండు సలిజూలం డోటు? | (పాక టలీల ధర. జు డట్బయుండం 
బోనిఇ్పైనే సూతపుతకుం డకట! | తా నెటిచెడి బుద్ధి త్ప్పెం గార్యంబు ; 
నామాట వృత్తాంతే మెజీంగింపు”” మనినం | బటుతీరం'బై న వా(శ్వాఢి నిట్లనియె ; 

ధర్శనందనుం డరదంబు డిగ్గి | యటు నిటు చనక చయ్యన సెజ్ఞచేరి 



హ్ం పర్వము ; చతుర్థాశ్వాసము zal 
వ్ థ్ 

తనువునాటిన బాణతతిం దివివించి | కొని విపూదంబున€ గుందు*చునంత. 

గవలం గనుంగొని కడత నట్టయె ; | “౯వలార్క, మోర లా గంధవాహజుని 

కడశేంధం. ” కనిన దక్కక నకులుంశు | గదయ ్రుక్క_ర ధం బెక్కిి "వేగ 

హాదేవుతో ఆహాడ. జని యుద్ధ భూమిం | మహీతుండై చొచ్చి _డైమ్మరుదుండి, నంత 

వెస బాండవా[గజు విధ మెులగకయు | వసుమతి (చాణతో వాసపి పోరి 

మెజు(గునారసయులు మిక్కి లి యేయ | నుజుక (చాణియు నేసె న్ముగంపుగదను, 

అదియును దునుమాడి య గుల వొన | (తిద కేం దజు(డు గప్పె6 దీ వంబు గాంగ, 

కొప్పినం నోవించి ఘునశారసంబు | ల స్ఫార్థు మేన నం బెల్లార్సి యమేయుటయు. 

గనుంగాని హారులపగ్గములు [దుంచినను గొనకొని శేరీడ్చుకొనిపోయె (దాణి. 

పోయిన గని మునల్ ఫొలుె మర్భి6 దక్కి | యాయుడ.6 చాజుంగ నహి జేతుం డపుడు 

తరణిసూనునిం జూచి తప్పక పలికె: | ళ్ కర మొుప్పంగా వీవు గనుంగొనుచుండ 

మనమొనల్ పాపెడు మరలింపు.” మనిన | నినజు. డాలోన మ(బేళు కీట్లనియె ; 

కరుండు పొండవే నెనల మె పె భార్దనా్ర్రము (నయోగీంచుట 
వ 

“నరుని భీముని? బద్మనయనుని బట్టి | దురములో. జంపుదు దోర్షగ్య వమెసలో ; 

రథరథ్య గతులు మోాజులగవతె”” ననిన | నధిక యతే(డును నట్ల కావింపం, 

బరువడి. బై సెని బాంచబాలనేన | యురవడించినం జూచి యుండ కట్టం 

డతిరయంబున భార్ల వాస మేయుటయు | వీతింూలు రథయులుం జెకు వారణవిులు 

నుగ్గెన రథికులు నొసలు సారథులు | 2 మగ్గిన రన్రతులు వుడియు నశ్యములు 
మ 

నై' తలచెడి కెపిల్సీ రా న+ంజయుని, | ఆతేణిం బిబునంగ హరియజూచి | క్రీడి ; 

“మదే చూడు రాభేయు స తులవిక్రమము ; | వవలక వున నేన వడియాజఅందొడలా. 

ధరం బట్టపు వింటోతరణిచందమున | వివిగా న్యుసంై. వెబయచున్నాయల, 
శి యె 

నం 

వదలక మన తేరు వడీణా మరల్ప్సు | *బదికిన శుభముల బడయంగవచ్చు. 

ఇంతటివాడాట యెటియియు నతని | పొంతకు నత్తునే పుండరీకాక్ష. ! a 

అన విని |ళ్లీ,క్నముం డనిలనందనుని. | గనుణగాన నాతండు గరు మూర్కొనుచుం 
లో డిగా గ 

బాండవసేనల బలుిడి నిలివి | ఖండింపం దొడయలో నక్క ర్హా దిరథు.. 

1. చున్నంతే. 2. ద్రుగేన, రీ. వారి. క, (బతికిన, (మూ). 
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అట మురహరుండు నయ్యర్థును కనియె ఏ | * ఎటంబోయెనో లేడు ఇందు ధర్మజుండు ! 

మనము (ద్రోణజుతోడ మార్కొని పోర | ననఘాత్సే, కర్లున కగ్గమై యుండి. 
యాత డాతని నిశి తాస్ర్రుసంతతుల | చేత నొచ్చెనొ యేము చింత యయ్యాడిని.” 

అని యన్న నొచ్చిన యామాట చెవుల | విని కలంగుచు నాజి ఏశ్షీంచి వెద! 

యమసూతిం గానక యనిలజు కోడకుం |! గ్రమమునం బోయి యా గాండీవి పలికి ; 

“చూచితే యా ధర్శసుతుని నెంటైన ? | నేచాయ నున్న వాం జెటిగింహు” మనిన 

హరిసూనుం జూచి యయ్యనిలనందనుండు | ఇరవొప్పంా నంత నిట్లని పలికె: 
“ శారవకోటితోం గదనంబు చేను | వారక సేయ భూవరుం దాంకి కద్డుం 

డజిముజి నొప్పింప నాహవభూోమి | తెజుగొప్ప వెడ లెను ధీరాతృ, యతండు ; 

బ్రంతకు నెబ్రానొ యబుంగంగరాదు; | అం లేల శ్రీకృన్లు డరసి రక్షించు.” 

అన విని వివ్య చ్చు. జొ నృకోదరునిం | గనుంగొని పలికె నుత్కంఠ దీసింప ; 

“కర్లు నారాచముల్ గాడ నోడి | యర్దవగంభీరుం డరిగనో మేము ! 

ఒనర (దోణాచార్యు న్ముగబాణముల | కనయంబు నిట్సి యా యర్క_జుచేత 

నొచ్చం౫దే భీము నుతగతి నీవు | విచ్చలవిడి. బోయి విభు తెజుం గరయు ; 

మేను సీమొగ మొన నిలిచెదు” ననిన | మానుగా నిట్లను మారు తాత్చృజుండు : 

“ సరనితో సీరీతి చనులాక నీకు ; | నిరవొప్ప నాకును నిట్టిది తగదు. 

అని కోవాటించినాం డందురు జనులు ; | ఫొనరంగ వేచే బాము నీ,” వనిన 

“ సంశ ప్తకులు వచె సమరంబు చేయ | వింశతి సాహ హ(సపరులు తోొొడరు 

చున్న వా.” రనిన వాయుజుం డను: * నేను | (గన్నన పోశెదం గాని నీవరుణు. ” 

మనిన నట్టుల కాక యిని యర్జునుండు | వనమాలి గనుంగొని వలనొప్పం ఒలికె ; 

66 అనఘాత్శ, నృపుం గనునంతకు నాకు | మనము గలంగెడు ; మజీ వేనరథము 

ధర్మజుని నేమంబరయం గృష్టాష్టను లాతని శిబిరమునకుం బోవులు 

పోవని,”” న్భునుటయుః బురుపో తృముండు | పొవనిం గనుంగాని “ భవ్యాత్న, వినుము 

మోయన్న నేవుంబు మేమిళ్టై యరయం | బోయెద ; మోవు నద్భుతవిక మమునం 

గారవబలములం గదనోర్యియందు | | నారూఢితో గెల్ఫు. ” మనుచు నగ్గించు 

తెజళసన వరమిచ్చి చేవచేవుండు | వజులు నశ్వము లతి త్వరితంబుగాల 

జెనసి తోలుచు వచ్చి శిబిరంబు జొచ్చి | పొనర శయ్యాతీలంబున నున్న జముని 



కర్ణ పర్వము ; చతు రా కొ (సము డం 
[9 

కొడుకు. గనుంనొని కశలియాకుజీల్ | యడుగుల. బడుటయు, యమతనూభవుయు 

వారలు గాభేయు వధయించి వచ్చి | నారని తలంచి డెందము సంతీసిల్ర 

మందస్ఫితంబుతో మవుత దీవించి | పొందుగా సంతోవమున నిట్టులనియె : 

“ సురలై నం జలముస సూర్యనందనుని | నిరతులై గెతువంగనేర్తు 5! 1వాండు 

రామళిష్యుండు దినరాజ లేజుండు | భీమా స్త్ర వేది గాంభీర్య కౌ ర్యుండు. 

అటువంటి బల్లిదు సనిలోనం జంవి | తటుకునవచ్చిన ధన్యులు మోగదు. 

ఇదిగదా సంతోన ! మివిగదా క్రీరి! | యిదిగదొ రణధర్శ |! మినిగడా నేర్చు | 

అతనికి నాకును నాహవంబయ్యె | (బతుశకెల్ల నట బట్టబయలునై పోయె. 

నూతహాయంబులం జూర్హంబు చేస్కి | యాతీతస్సూ ర్తి (హారా(స్త్రుంబు లేసి 
యప్పుకు చుర్య్యోధ వాది ఏకులకుం | దప్పక పవమానత్నయున కధిక 
సమరంబు గాయిట్టి చాలీంచిపోయె ; | తేమలకోయున్నను దిగ(మింగువాడు, 

పదవమూండు వర్టిమఃల్ పగలును శేలుం | గదనంబులో. గర్దుం గడతుపు యనుచు 

నిరతీమై నాహోర నిదలు లేక | పరితొప మాందితిం ; బళువుం చేయంగ 

భూనసురుట్ పట్టం జాం బొలుపెల్ల( దక్కి. | యోసరింపుచు గడు నొ"దుంపచునున్న 

గవయంబు తెజంగున( గర్హునిఖితి | దవిలి యు.డాను మహ దధ్యంబుగాలగం 

తీసరంగ సురనదీతనయుచే. గుంభి | జునిజేతం ఒడని నిష్టురవ రా భావము 

పలు టె నెం తేనియు(; బగనసీణయయగంటిం | దజినేచి నీయట్టి త ఘ్యుండు గలుగ, 

వెరవ్రును లావున ఏన్య కెర్యములుం | దిగముగా మించిన దృఢ ముష్టి గలిగి 

యమ నేంద్రసూనుని నణంచెద ననుచుం | (టబవమదంబుతోడుతం (బతినగావించి 
మణసీనకిన్హుని మిహిర్మప వావీ | నజిముజీ. జంవీకి వనము నీసాటి 

ధరణిలో. గల | యుద్దండ (ప్రచండ | నిరుపమ గాండీవ నిత్యవాస్తుండవు” 

అని కొనియాడంగ నా ధర్భ రాజు | ౫నుగొని పలికె నాఖండలాత్శజు'డు ప 

*అనఘాత్చ, సంశ_ప్త కాఖ్యులతోడ | ఘన రణంబయ్యె 5 సక్కుడ గుగునుతుండు 

అరయ న్యాతిగతుండు నగు శ్నుక(జెట్టి | వగుసంబు గురేయించు వలనుగా సట్టు 

'బాణవర్హ ము మాద బరంగించు నంత. | (దాణ లేశము లేక ధర్శజ, నిన్ను 

జూచెద నని మేను సొరిది సీదిక్కు ! చూచిన నమ్ము లచ్చో నిండియుండే, 

1. వాని, (మా) 



le ద్భపదభొరత ము 

ఉదటునం బదపడి యొకభంగి నవని | మద మెల్ల నణంది వేవలు నిన్ను వెదకి 
వెల జేలి కర్దునివేం దూలిపోయి | తలల వచ్చినమాట తగ భీమ నేనుం 
డెజిలింప మో నేము మెజటీలౌశుకొటురు | వెజన్రు ఫో నద్బితి విధు నంశతిలక ! 
కర మొప్ప నేమంబుగల నిన్ను గళొటిం | బకునడి సంతోనవ భాగితుండ నైతి 

వంగి ల బోయి రాసయు విలమిా దం సాలు? | (బకొటించి చనుబెమ్ము జవరమ్ముచూడ, 

*తెజలి యాజంగల దిపంబు మంకు |! తెజంగున నున్నా ౭డు దిగక రాత్మజుండు. 
ఉంకులా కేమి యే నుర; నాన్సెదను | భాండనంబున కంపు ఫరునడి నన్ను, 
ఎలమితోడుత నాతం జెదరించానేని | తలం (దుంచివై చెప తీథ్యంబు నేండు, 
అంతే నేయకయున్న నవనిజేవునకు | నంతంత యిచ్చి లే దనువానిగలికి 
బోదు నిక్క_ను నమ్ము ఫోపాలతిలక ! | ఓ దయాజలధి వొయుజుం డొంటియి క్క.” అనుకు కక్టండండు టది తెల్లమైన | విని వానిశరముల వెన నొచ్చెంగానం దప 

గోపంబు మదిం *జానంగాొన ధర్శతనయు. డా పారం జూచి యిట్లనియె నుద్ధతిని ఇ 

క ర్టండం (బతికియండుట విని ధర్హ్మ జుం డర్జునుం గినియుట 

“అనిలోన పెడలుట యఫెకకట్టంబు ; | సునిళిశగతి వచ్చి చులుకనబ్యితిని, ఎనయంగం ౫ ర్లున కేనె యోడితిని | అనజేల | నీవును సారియును నోడి 
చనుజెంచితిడ ; వాయసం భవనతుములు ! నెనయంగ నోడ్డిం యు*క్€ బోగుణచాల్తు. వివీన భూమికి. బోయి వెజుపెల్లం దక్కి. | తీపసుల మె చరింతము పెళ్ళు_లేల |! కాడేని బికునులు (గక్కునలట్లి | సొదరంబునం గురుక్నూనాథు( గొలిచి యతం డేమి పనిచిన నదిచేసి విసుల | జతీనమె యుండుట సరివిమెం దగును.” అనుచు నిష్పులయోలు ౫క్షుల నింద] తనయు నిరీక్షించి శస్పృశ పలిళె; “ 'కెలివిమాజంగ సీతెజం గిట్రిబేని | కలహా,బునకు శ్రాక్ష క డీవివాటించి తీపమునేయుచు నుందు ఎద్వేతీవనమున, | విపరీశముగ నా, జె * వినుము 'రాభేయుం జంప శ్రక్ళముగాను సనాహసోన్నతు(డు | బ్రంపార” ననిపల్క నిశుల వతు? ఎణ్గియు ఛారుణియీల దుర్చలులు | వతి వాంఛ చేతు చే | మాట లేవిటిక్రి | (వతేమతిం గర్లుని నధియింతుననుచ్రుం | (బతినపల్క్_త్రి వృథాపలుకు నీపలుకు, పలుచగా బొడవెతి పగవారి నడువు | నిల నను వై వంగ నెట్టు నేర్చితివి ) 

వః తెరున్చ, ప గను, ఏ. గదిమి, ఓ. పలుచు-గా. (మూ), 
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దేవత లిచ్చిన లేరు నశ్వములు | నావల నిఖల దివ్యా(స్రుసంతతులు 
హారి సారథిత్యంబు హరికేతశనంబు | హూగిపహయు. డిచ్చినయట్టి బాణములు 

దాటంత ధనువుకు ధరియించి కర్డు | పోటున కోడితి ; భువియెల్ల నన్యం 

బాబు తెంచితిప్వు ; * భానుజుం గఫినం | బాజుదు” వని చెప్పె బతిసుయోధనుండు, 
నెలకొని యాపహాట నిజముగాం గొనక | వలవేది చొంధవనవ ర్లంబు. జంపి 

య[ప్రయోజనముగా నట బేలనయితి. | ఈ(పయోజనముగా పీ పంకజాక్షు 

రధికునిం చేసి న'రధిపి నీవగుచు. | (బథనంబు సేయంగం (బార్జించి మశీయు 

నెరవుగా గాండీవమిచ్చిన నతండు | దరకొల్పండే వై రితతి నిమివమున. 

కడకలోడుతం గుంతి! డుసున నీవు | అడరంగళ గొడుకు చూ లై తోయ వేని, 

తోంచినం బిండంబు తుది దిగబడిన | నీచోట మాకు ని ట్రీబెస రాదు.” 

అర్జునుడు ధర్మజు తలందణుగ నుంకించుట 

అన విని కోవించి యా సవ్యసాచి | గొనకొని ఖడ్లంబు గొని ధర్శసూతి 

తల దెవ్య( వేయ నుద్దతీం గడంగినను | జలజాశుం డెణటిణగి యచ్చట (గీడి నిలివి ; 

“వాలుెగేల నవుర్శి వలసిన 'బేమి ? | ఈలోనం గారను లిట ముట్ట రారు ; 

యమసూతి నేమ మిట్లరయ వచ్చితిమి; | (ప్రమదంబుతోడ నేర్పడంగ నీఘునునిం a) | 

గంటిమి ; సంతి పళొలంబుగాని | కోంటుగల్లీన 'రోవకాొలంబుగాదు. 

వల కోవించె దిళ్లుటికి?” ననినం | జాల (క్రోధమున నజ్జన పాలవరునిం 
జూచుచు (గీడి యచ్యుతున క్రిట్లనియె ; | “ఓ చక్రవాస్త, పుణ్యోజ్ఞ (లమూూర్తి, 
(కమ్మి యెం తేనియు గాండీవ మురుల | కీమ్మన్న వాని నే నిల గూలుననుచుం 

(బతిన పట్టిన వాడ? బలుకులింకేల ! | శ్రీతిమాంద నామాట చల్లింతు( గృవ్ల ! 

అది2గాక నాక సత్యంబు రాకుండ | బదపడి పరివారింపలో నోపిలేని 

పరివారింపుము నీవు (ప్రజ్ఞతో, ననిన | సరసిజాక్షుు సవ్యసాచి నీక్షించి 
“వదరకకిపో యేటివాండ వీ!” వనుచు | నదలించి వెండి ము ననియెం గృముండు ః 
సీకు వృద్ధుల నేవ నెజయలేకువికి | (పాకటంబుగం గానంబడియె భూస్థ్రవిని, 

ఉడుగ కెంతేనియు నూంక యడీచి | పడుదు ; ధర విధి విభాగజ్ఞు లల్ల 

1. దోష, 9, చాక నాక సమబ్బు. వి, పోయొుడి. (మూ) 



నేటికి నొనరింతు రిటువంటిచేంత ? | మాటలు సపెక్కేల 'మన కదిగాక 

సత్యంబు దమ మహింసయు శమగుణము | నత్యుత్త 2వముములగ్కు నందు నహింస 

సత్యంబు గాచుట సి; హింస మజియు | సత్యేంబు( గావంగం జనదంగడు బుథులం 

(పాణహానియొనర్ను పట్టును ధనము | (తాణతో ప హారియించుతేటి భా(తినెఫుడు 

సత్యమ సత్యమై సరవి సేవించు నిత్యమసత్యంబు నిజమని పరంగు, 

నయ నిందుకు నొక్క యితిహోన మేను | వినిపింతు నిశ్చలనృ త్తితో వినుము. 
అవనిలో గాళికుండను విపండొకండు | ౨౦4౦. 

సరవితో నాక విశిష్ట గామమునకు. | జేరువ నొక సరనీతీరభూమి 
వారక వసియించి వన్నె దీవించి | «ee 00 ఎం 50% 06 

(పతినతొ " సత్యంబు పలికెన ననుచు | (వతీమువట్టి త్రపంబు వడి జేయుచుండ, 

నొకనాంయ | ముచ్చుల నొగిగాంచి వెజచి | (పకటించి కొందటు పజ బెంచి యచ 

వొదలలో చాంగిన (ముచ్చులే తెంచి | వదలక యిప్పుడు సచ్చిన జనులు 
ఎటుపోయిరనుచు ముస్శ్యరు నడుం | బటుతర సత్యవిభాగజ్ఞమూ ర్తి రి 
గామిం జేసి తనకుం గడల యసత్య | మేవెయి. దొడరునో యిపు డను భంగ 
“నచ్చుగా గుల్హుల తాగహనంబు | చొ "చ్చియున్నా ” రని చరావి చెన్సనను 
వారిం జంవీరి; మౌని వచనదోవమున | నారకంబునం బజడె; నలి నదిగాన 
నవని హింనాకరం బై న సత్యంబు | తవిలి ధర్జుముగాదు తగవిను మును | 
తేలకొని మును విన్న *దానిన బట్టి | ఖలుడు పెద్దల నడుగకయ దుర్గతి కిం 
బోవు ; నింతయు నీవు పొందుగా చెటీంగి | వావిరి జముపట్టి 5వధ్యుండొ గాం 
మునుకొని నిశ్చయింపుము మదిలోన.” | అనుట యు వారికి నయ్యుర్దునుం డనియె ; 
క తల్పిదం[డుల మాడి c దగుబుస్ధి చెప్పి | యెస్తిగా రక్షీంచి తిందిరాంమణ ! 
సొలసి వృథా (ప్రతొక్ఞాండు పేండనుపు | నెలకొని జనులెల్ల నిందింపకుండ 
నలరి మాయన్న సౌఖ్యంబున నునికి | గలిగెడు నట్టుగా? గరుణింపుబేవ ! ”’ 

(వతిజ్ఞాభ ంగము గాకుండ థ రృజు దూయునుని కృష్ణం డర్దునునితోం జెన్వుట 
అన విని (శ్రీకృమ్ణు. డమకనాయకుని | తనయున క్రిటనెం “దప్పనక వినుము, వో 
నలినా ప్తసుకుని చాణంబులు డాశి | ఫాలుచ వేది దేహంబు పులకరింపంగ 
1. మాకని, ౨, మో త్తములందు. త. పరు తెంచి యవటి. 4. దానవ. ర్. వధ్యుండు గామి, (మూ). 
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నచ్చి రోపంబున నొవ్యయల్క్నను | అచ్చుగా సీకీటు అలుగంగం దగునె! 

పతియెమి ఒలికినం (బాభవంఒదియ. | చతు3త భీముం డచ్చట నీవు. గవలు 

సరవిమై నితనివశంబున6 గాదె | చగియింతు రెప్పుడు సంతసంబుననుం 

కావున (ఒభువై నకతన నీరాజు | వవిధంబుననై న నేమిపల్క్ నను 

హృదయంబులోపల నెగ్గుగాల గానక | చదురొప్ప మదిని సంశయ మేమిలేక 

చనవ్రున వర్తింప సంపదల్ గలుగు | విను స్మీపతిజ్ఞకు వెరవు చెప్పెదను. 

వసుధలోపల నిట్టివాండ ఏవనుచు | వసుధీళు షినరాని వచనముల్ పలుకు, 

అదియవో చంపట యా తరువాత | పదముల పై 6 బడీ (ఎణతుండ వగుము, 

సరవి నిక్షైన నసత్యదోవంబు | గురువధ పాపుబు. గొనదుపో నిన్ను. 

తదనంతిరంబున. దరణిశనూజు | వదలక చంపంగ వసువుతీవిభుని 

యనుమతి వడియుద. *” మనవ డగ్జునుడు | మనమున నలరి ధర్మజుమెాము చూచి, 

“వినుము ధర తనూజ, వికమాట్రోప, | ఘనశె "ర్య విఖ్యాతి గలిగినయట్టి 

వాయుతనూజుండు వడీ నన్ను దూజటీ | యీయెడ నాడీన నిది తీగుగాక్, 

పనివడీ భుజబల(పాఢ్ దీవంప | నని నిల్వ్యలేని నీవాడ నర్యుండ వె ! 

నొభుజాబలమును నాసాహాసంబు | నాభాగ్య చేఖయు నాసరసతీయు 

నెజీంగి మెటింగియు నిట్లాడం జనునె! | ఎయిలో చే స్ సత్త మెల్ల భూ(పజలు ! 

కవలుచూడంగ ష్మిక్రమధురంధరులు | వివిధ శస్తా( న్ర్రపవీణు లు తృములు ; 

గుజుతుగా నేలకు గోలకఃం దెత్తు | రరిబలంబుల వారలాడిచే యిట్లు | 

తలకొని నీవు జూదం బాడంబట్టి | కలిగె శ త్రుతంబు కారవులకును 

మనకును; అదిగాక మానభంగంబు | ఘనమయ్యె ; మజియును గాంత చాపదిని 

ము_దలనట్టి 1యు ముగి నీడ్చి యీడ్చి | యందంద న(స్ర్రుముల్ హరియించుకొల్ల 

సీకతంబునంగా టె ! నీశేటిసిగ్గు! | దాళొన్న కొరవదాసు(డ వీవు, 

నేర మంచలోనేల నేండని వెడలి | పాజిపోయితిగా దె ఛానుసూనునకు ! 

జానొప్ప ననిసేయం జాలకయున్న 1! వానికి. దాల్ట్ యవశ్యంబు వలయు. 

కానిమాటలు నన్ను. గడవ నాడితివి; | నీనాల్క_ తునకలై నెజి. బోక*ఓయున్నె ! ” 

అని య్మగజుని నవియంబులు వలికి | యొనరం జింతించి నిట్టూర్పులు నిగుడ 

నొఅలొాయ బెజికి మహోో(గ ఖడ్గంబు | నటిముటి ధరియింప న స్టైక్ష్యుం డనియె 

Le నిమ్ముని, నే యున్న, (మూ). 
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“క్రమ్ముజు నిదియేమి కడంగితి !? వనిన | నెమ్మి నిట్లనిప్కా_ “ సంజనాభ, 

భో కృవత్సల్క శారి, పాపసంహోర, | నక్షంచరాంతేక, నగధిర్క సృస్ల, 

యమతనూజాతు నో నాడినందులకు | నవురంగ నిహడు (పాయళ్సి తృ మేమ 

దలదుంచుకొనుటయె తలపోసినాండ | నలవడ, ననిన మురాంతకం ఉనియె ; 

“ సరవి నాత్మష్యప్రళశంసయె మరణంబు | ధరణిలో ననుమాట తీ త్త్యార్థ వాసన! 

అదిగాన విల్లును సమ్ములుల బూని | రోద లేక నిను నీవె కొనయోారుకొనుఃుి? 

అనుడు “నీ చెప్పినయట్ల చేసెదను | ఘనచేవా, నీవెజుంగని ధర ౧ మొద్ద ః ? 

అని ధవంజయు. డంత నమ్మూలు విల్లుం | దన కేలం బూని యాథధర్శబా తనయ : 

“ హరుం డొక్కరుండు దక్క నవనిలోం జూప | ధరు లెవ్యరీ(డు మొ తంబుగ" కు; 

రాజసూయమునాండు రాజుల గౌలిచి | తేజంబుతో నేను దెచ్చివ భనము 

కమలగర్భుండై న గణుతింపం గలండె ! | (పమధాధినాథునిం చార్యతీర మణు. 

గొమరొప్ప గెలిచితిం గుంభిని వొగడ; |... ౨౨౨ ౨౦. 

శాలకేయ నివాతకవచనుఖారి | జాలంబునెల్లను జంపీవై చిలిని; 

ఖాండవం బౌవ్యుతిగా ననలునకు | దండిమై నిచ్చి సు్కుతాము గెల్సితిని; 

అంగారపర్లుని యంతిటివాని | భంగ పెట్టితిం గాదె చాహుసత్యమున | 

గంధర్యపతి తొల్లి గాంధారళొడుకు | బుధించి కొనిపోవ ఒలునిడి. దాశి 

విడిసించితిని ధర విఖ్యాతిగాంయ ; |! అఎడపరక నాస త్ర వమెన్నంగ వశము!” 

అనిపల్కి. యన్న కు నపుడు సాష్టాంగ | మొనరించి హస్తంబు లొస్పార మొగిచి 

ధర్శతనూభవ, భెర్వస్వభావ, | ధర్మస్న్వరూప, భూధవవర్య, యేను 
అరతిమైం (బన్లద పఅపు లాడితిని | అగలేని కడ(కతో నవి వినవలదు. 
పనివడి సత్యంబు పరికెద వినుము |} తనున్రును (బౌణంబు ధరణి నీసొమ్మూ ; 

ఒనర వాయుజు. డొంటి నున్న వాం డచట ; | ననుయబంపు భూనాథ, నలినా ప్పసుతునిం 
దునిమినై చెద నేండు దోర్చల[పౌఢి.” | నన విని ధర్శజుం డమచేందదనూనుం 
గనుంగొని యనియె * నాకతమున మికు | ... , * ౪ ఈ 

* ow 

బవాదుఃఖములు గల్గె బడలితి రపుడు ; | విహీితమా తల(దెన్వ (వేయు మావేశ, 
కలగొని యదిగాక కాచెదవేని | యమొలమితోం బోయిద చేను కానలకు, 

Dna 

యేం (పశంసా, 
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బలహీను రణరంగ భయ యు క్తు నన్న | నింవతిం జేయంగ నిది యు కి గాదుం 
లాలీ అలీ 

కటుము పట్టంబు గంధవాహాజుని | నెటన నదిగాక్ నీవెన నేలు.” టు ల ల దై 
మని వల్క్ ధర్శజుం డాసెజ్ట డిగ్గి | వనశానయునకువ వడిం బోనుదుండ 

గమలనాభుండు భూశాంతువి పాద | కమూంబుకు (మొక్కి. కడం నిట్లనియె ; 

“నరుని (పతిజ్ఞ భూనాథ యో వెజింగి | ఎరగంగ సీరీతిం బలుకుట దగుసి ! 

రమణమై నిన్ను నేరయు ఆంచరాదు | కస యున నాటు థొ చేవ! 

కలయ (బతి శ భంగము నాశ యుండ |! బలుకు మాని ఇన పంచితి నతని, 

వరుసం గీజాడిన వధియించి సట్టు | ధగణీలో ననుచు ఇా (ప్రుగాలు చెప్పెడీని, 

అదిగాక తద్దోషహర; శార్భ మిపుడు | కొద తేక తనుదానె కొనియాడుకొనియె ; 
సరసి నంతటికంాు! జచ్చుట గలదె! | శ్రగణంబు "వేంజెదం జయ్యానం గావు, *” 

అని య్య్థునుండు. దాను నతనిపాదములు | ఘనషం గ. బ్లో “యోశారుణ్యమూర్తి ! 

మవిరువురం్య బోచి మాతన్సలెల్బ | (“మృ సెరింపు సతిని వె మాకు. 

పాధ్ధనిచే నెల్ల భంగులం గర్హుం | డగ్గి నేడే చచ్చు నడి ని"్కి.మనభు | 

వానికే చింతే యావంగయ్డ వలదు; | పళశానభ్ల క్స్ వనువరా నంబు నుడుగు, 4 

కృప ముని మాటలే ధర్మరాజు కలక బేటీ | | వసన్ను (శగుట 

అనుట యు భర్యుజుం డాహరినెత్తి | యనయంబు (పాంజలిమై యతండుండ 

నతని కిట్లనియె ; నోయనఘాత్త), సాకు | మిదస్పెనించాయకో మజీినీవు కృపయు 

నిండి యాపత్స యోనిధిలోన మును | కుండంగం గాచితి వు[గాతవినుత 1° 
అనునంతీలోన నయ్యా మ రేం దసుతుందు | తీసగంగ ఖన్ను (డై తలవాంచియున్న 

నతీనిం గనుంగొని య .బుజబోదసయ | విశత బాగ (ఖగి వెలయ నిట్లనియె ; 
(6 డేవేందసుత, స్ గక ౮ వట్టనవొ ! | యా వివార-చీఐ! యూ చేళన్ఫవతి 

సుముఖ(ప సాదంబు చూది మోదింప్సు | విముఖత తగునె! విచేకివి నీవు; 

పరల సీతని నొన్యం బలికినంచులళి | దురసుక ను సీ దురవస్థవ చ్చే. 

జగతీ ఖడ్డంబునం జంపిన నెట్టు | లగుగువొ ! మెబులగ మే మక్కుటా | నేడు, 
అలవడెంబో దై వతానుగహంబు ; | కలహారంగమునకుం గడలోంగ వలడె!” 
యనిన ౫న్నీ రొల్క_ యమనూతి పాద | వనజంబుఐకు (మొక్క వదలకయతండు 

పొలు వేది బాప్పుజల పూరితుండగుచు | బలభేదిసుతుమోందం బడీయె; నీరీతి 
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నిరువుగు దుఃఖంప నిందిరావిభోండు | సరవిం “జాలింపుడు ఇాలింపుల డనుచు 

వారింపంగా మాని వసుధీశుండంత | గారవంబునం 'బార్జుం గాయిట 6 జేర్చి 

నలి ముఖ(పశ్రాళనంబు గావించి | తలకొన్న చిటునవ్యు దళుకొ త్త నపుడు 

* ముహినింత పజచునే ! మనల. గర్గ్ఫుండు ; | విహితంబుగా జనలీగక్షి ంప్రుచుండ 

వరుసతో విల్లు నశ్యమ్ముులు సూతు | ధరణిపై € బడనేసి తగ నిన్ను గెలిచె. 

సమరంబులో చేడు చంపకయున్న | (బమదంబుతో నాకు (బతికుండరాదు. ” 

అనవుడు వేడ్క_తో యమతనూజాతుం | గనుంగొని పల్కె నాఖండలాత్నజుండు ; 

“నుతగతి చేడు కర్చుని బడవ తుం | (బతిమోణం దప్ప నీపాదంబులాన, 77 

అనుచుం గృష్షునిజూచి “యనఘాత 11 నీదు ! మనసున గర్జుండు మహి: గూలవలయు 

నని తేరుగదలింపు మాలోన వాని | గినిసి చంపెద నీదు కృపపేర్శి ణః ” సనుచు, 

నరదంబునందున్న హారులకు నంత | గరినుతో జలపాన ఖాద్య ఖా౯ణాములం 

బరితృ ప్రి గావించి పాండవాగజుని. | గరమొప్ప ఏడొ్కొని కదలి ర వ్యేళ. 

అని సంజయుండు ఇెప్పె నాంబికేయునకు | నని ముని జన మేజయ టీ.తిపలికిం 

జెప్పినగతిం చెప్పం జెలంగి యమ్మి్మంద | నెప్పాటం గథ చెల్ల నెజీలొంపు మనిన 

పద్మప(తౌక్ష, (శ్రీపతి వాసుదేవ, । పద్భసంభవ ముని (ప్రస్తూయ మాన, 

నాదొమృ తాస్వాదన (ప్రభాకార, | వేద వేదాంత(ప్ర వేద్య స్వరూప, 

ఫఘనమౌాని హృ చ్లేహా కలితసందోవా | వినుత్యపకాళ, శ్రీ వేంకటాధీశ, 

భ కృవత్సల, జగత్పావన, భుక్తి | ము క్షిపదాయక, (మొక్కెద నీకు. 
ఇది వేంకటా చలాధీశ్ళర దివ్య | పదపద మకరంద పాన ద్భిరేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమ్నూర్యతనూజ | సుగుణాథ్య సోమన సుక పీం(ద్రవర్య 
రచితమై కర్ణపర్యమున నాశ్యాన | ముచితార్థ యుతముగా నొప్పె నాలవది, 



@ గరుడా దీశ, సృష్టి ప్రకాశ, | ఆగమవినుత, (శ్రీ వార్కి జగన్నాథ, 

జన మేజయునకు వై శంపాయనుండు | ఫఘునతతో భారతకథ ఇెప్పందొడంగా : 
ఆరీతి నృవునిచే ననుముతి వడసి | ! బోరన రథమెక్కి. పురుహూతసుతుండు 

భే మృదంగ గంభీర నాదములు | * బోరుకొనంగ నార్పులు మిన్ను మ" ట్ల? 

దుర్గ మబేభ సందోహాంబు నడవ | బొరిపొరి రణరంగ భూమి శేతెంచి 
యుభయ బలంబుల నుగ్గించెంబేర్చి | (తిభువనంబులు భీతి. చెములంగ నంత 

ధీర్నులై వీరులై ధీవరస్తుత్య | సారుశై ఛీమసంచారులై పోరి 
కరికరిం గదియించి ఘనత దీవించి ! హరి వారి. డాశింది యసి వేసి (వేసి, 

శేరు లేరొత్సీంచి దృఢలీలం బెనల్సి | వీర భటాళితో ఏరభటాళి 
తలపడి చేవ తాతతి బెగోడిల్ల | ఒలువిడీ శస్త్రా స్త్ర పం క్పులచేత. 

బొడుండను మాటయు6 బోకుడన్ మాట | వికుండను మాటయు వేయుండన్ మాట 

చంపుండన్ మూ'టయు( జదువు (డన్ మాట | నొంపుడన్ మాటయు నుతళ క్రి గలిగి 

యందిందు నన్నాన్యహతులం జేన్నొండె | సందడి కయ్యమో జననాథచంద ! 

అంత రాఖ్టీయుండు నాహశో త్పాహ | మెంతీయు౧ దనయందు చవేపుమూవంగ. 

(బలయ కాలోత్తాల ఖైరవాకార | వలసిన నిర్హోమ విపులాట్టహోస 

గద . (న. కథో శే 
వ్మీకమ్మకను పః Eu Lite dra i u పు బు జూప యుూవొబ్పంబరికి ; ew ౪ 

? 
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సాగథ్య ముస క చే si Dn తశ | సుారిపుంగ గా వ్వై నొం పార స డుపుం 5 

అనవుము శల్కుందిట్టస యె; ళ్ రాణీ ము | నింము వీమాటలు విడువలేవై తీ 

అర్జునా దుల గెల్వనకిట | ని*రము? | నగి ణా ధిఫున్రై న నిర్ణింతు రాజి; 

నెప్పటిమాటలే యిది నీ స్యభావ | మొప్పాంలాం (గొత్తయొకటియు. లేదు. 

1. భఖభోరనం 2 భోగుగొనంగ (మూ) 



౮ం ద్యిపద భారశము 

వస్తు వ్. 4 ద్ Oe a నుతి నరవారాయణుల గెటవంగ | శ్చీతిలోన నళమె! యిన్సి మాణనై తి; 
we w 3 నీవు గానంగలేవు నీతిమార్లంబు ; | కొనరంబున వారి గడవనాడకుమూ, 

ఖ్ 

అన విని కర్తుం. డుగాకౌరు (డగు 3 | న జెప్పు సల నిన్నా డవ తేదొ ! 
క్రి న ౬ 

నాళాణమహిొమ తెన్ను యడం ఊొంలాకి. 1 ఆ ఇ వై గయ. నస్టుగుం దొంతి ! 

సపాంబురాశులు న పనే నులు | స పతోకొంబులు సంచ లింపంగం 
జాలీ ఆ అ Cre ఇ pan <) 

a తో లట ఖ్ ఈర అష Cu Uh) [దుంతు నొంతు వధింతు ధూర్లట్ బచ్చి ! వింతిగాణాచిన విడువ సనీయాన, 

నావుడు శబా ో డన్న దునకోడం”౫ | భావించి యద చూప జూాతుగా క్ ; 
adh ల 

న ఎ న | 49 
ఎందుటోయగ ? విసుడేలతు ఫెదవు + | ఇంద, నీశేటికి బహుుఛావణములు ? ALAC / 4 

అనుచు నవ్రచు నప్పండిగదంఖు ౫డిప | సనఘు(6డూ” రాసైేయు. డతిళెగ్యమషూాయి 

బం gr జ్ ws పో . మేం శ్ - ౧నలల€ బురికాల్బ సన లప్పాండు | సెనలణ ల జాకి సనగాంబోది 

జర్దరి తొం'సలై చలము దీవ్రింకు | సర్దించి గర్జించి నిబిడహుంకృతుల 

నతిరథ సమరధులట మహోరథులు | ధి త నరగఖులు ను, బేకించి తాం! టి! గ + (| 

బవరంబు సయ నప్పాటం గారవుడు | వివిధభంగులం లోళచె వినుము భూనా*థ | 

దుశ్శాసనుడు భీమునితో౭బో రి ముడీయుట 

అంత దుళ్ళాసను? జాగ్శలోపలను | జెంటొంచి గో యుస్వండ్ ( జెల్లు నెనాకు | 

నాహావశ్తే (కేంబునంజూ6 బాండవుల | నాహేమగిరివాసుం డది మెచ్చంగం 
(దుంతు. గలంతుం దుత్తుమురు గావించు | బంతంబుతో * నని పావనిం జాం, 
కరికరి గిరిగికి వాము [గపహాంబు | నరయ శీంపహాంబు సింహము దా౭శినట్టు. 
భీముండు (కళయా. త్ర భీమునిభంగి | భీ వాహావక్షోణిం జే యుప్పొంౌ. 
ఉదయాపరా[ద్రుల నొక్క ట సూ లుదయిం చుసట్టు బొరొక్క.టం "జేర్చి 
రథములు గడయించి రణభీకరముగం | బృథుక రా త్రుముల నిర్ఫేదించి చొచ్చి 
బవరంబు బే:గి (పావీణ్యమెసంగ | డివి నొడ్డగిలి సురల్ దృ ప్రీంచి చరాడ, 
దుళ్ళాసమనిశోడం దొడరి భీయుండు | నిళ్ళంకం బలికెను నిఖలంబు చెటు ; 
క స్ట్ దుశ్శాసన, యుద్ధ మధ్యమున, | బాఅక జొ క్ర బంటై_ నిలుము, 
(పాణంబు తీపుగా. చాటితివేని | మణి నేలోకము చెచాన విపుకు ! 
ఉత్తమ సాధ్య మాయునిజ (చాపదిని | నెత్త మాడిన వేళ న చేసిని 
సేతకు నే నాడుసేయు (పతిజ్ఞ |! యూంతగా నినుబట్టి యుసురు తోడుతను 



కర పర్వము న సంచమా శా(సము రా 
ర్ి ణు 

కిన్నర గంధర్య ఖేచరుల్ పూడ | మన్నన మిీాట'*రు నావారుల జూడ 

నుదరంబు దించి సీయుదుటుర కంబు | నవత్ళీ ని తీ శీ (వెయ వొంగ, 

ఆనతి నీడ్సిన యాఫలం బిసుడు | చేనేంం గుడిపెదల జెలు వాగరంజూను, 

అప్పుడు (బహ్మాదు లా యమసూతి | యొబ్బః (బౌర్థి దిన నొగ నిన్ను వీడువం 

చుట్టాల బక్కాలం జూచిరా బోయి | ధట్టంచి సేయాత్మ దై వంబుం దల. 

మోూాయన్న మోమును మో రాగి సూ | నోయన్న, స చిరా 3 యమొగి నింపాడు 

సీవ్రన్న చోటికి వీవారి నె 

అనిన దుళ్ళాసను? డజను కిట్లనియె : | “వినుఖీవ, యుడు నిజ్ఞష॥ గదవు ? 

న! i «sd లొ whe a” ను Ra Ya ॥ 9 

ol టోమెగో సగట డి) రో) లవ్ ly. nt Gran, 
ద) aa) 

at 
by స్ ఖో 

ఎడ నమజాయి రడి చేయి నటయిం౭గ నియటి | బధుగుల సపసంకి ఎం అంబలి 
"3 నో 

చంవీతీనని మహో చటు ఎనర్యిమున | నింపారెదబు; “న్ను యుంజుని చేత 

చేపాటు పడితివో మయొజబుంగవా ముడిని! | వవార సిగ్గు లే శీల (తు శ్లైదవు ? 

అదిగాక నీహ(తుండగు ఘటోత్కచుని. | బొడిపి చంపలగనెందుం గోయితి జెఫుము ? 

వట్టివీరంబులు వలదు నాయెకుట ; | నాట్ల (క్రొవ్వులు మానివో నిన్ను జంప. 

వెలయంగ వెనుకను విరటునియింటం ! బులిగండ శౌట్టుగబ్బును నుఖ్బుం జెుతు, 

విడక మానభలోన వస భంగ పెట్టం | బడి మలచి తే మిమ్ము. బటిచినపాటు ? 

కడశణో నంధులు గటించి గంగల | ౧% సళ్ళం (దోయిందచి పటుఖీతినించి 

విషధరంబుల నోలి వేండిముదరాపీ | విషభోజనంబులు వేశ్మ. బెట్టెంచి 

జెనసి లక్కి_౦టను జిచ్చు వెకించి | వినమిగా నరుని చె ఇడంయ జూదమున 

సిరియెల్లం 'జేకొని సృష్టికి బావి | వెకవున నడపకి వెళ్ళం గొ 
గం వ్ర రి 

టిమ, 
డి 

అందు. బెక్కాపద ఎను; విందచితికి ; | *అందయునట పీకి యిక్షాశచంక 

విరటు[ వోలికిం జిని వేటుమార్లషున ! నసుదారం జదియి ఏ నడ్డ పెట్టతిమిం 

ఎనయ మోాయిడువుల నెబులోరా మిరు ! | అనికి నచ్చిన-చోట నన నేలమిమ్ముు ! 

మానహీనం'బై న మనికి యేమనికి ! | 'సూనవో త్రముఖకు మహి వచాగింప 

ఎతీంిన వారికి నీదియపో కొజుత ; | ఎబులుని వారి మిమ్మేమంగు నిఫుకు ! 

మాటిమాటికి. బెక్క_మాట లేమిటికి ! | పాటిగా మ౫ యతిమి వాటి..తుగాక. ”” 

అని తవకన్నుల నపుకు శంపెసంగం | గని కరువలిసూతి. గడశితో డాసీ 
& a స వ్ర యా ల క్యా a Ve aw 

భల్హంబు సలువీ య స్వా నని చెలీ | పుట్టు ఇం పగం జే వెనం లగా నధిప | 

1. అందులో నటయావి యాఘాతచరితు (మూ), 



తా ద్యిపద భారతము 

ఆర్చిన భీము డయ్యెడ (౫) నొక్కనిల్లు | పేర్చి మసశో గతం బెం పారం బ్ర 

యాతని కోదండ మవలీల విజిచి | యాత తౌ స్త్రంబుల నదరంట నేెస 

నం గోవించి యెలమి నీసుతుండు | దాసి తొనొక్క_ కోదండంబు చాల్చీ 

క వషుస్థ్సలి వీటలు వాజు | "నామెయి నొక ఛీవ ణా్యస్ర్రుంబు నేసి 

రధచి[త్రగతుల ధరాధూలిచేతం బృథిపి సొాకాశంబు. జం పానం నప్పు 

మజీయును బం(డెండు మార్లణంబులను | దరలకసారధి దర్పమణంచి 

యడియాలమును భీకరా(స్రుచయంబు | తొొడింబడ గా సనాఖుతూఫుల నాటి 

ముప్పది కోలలు మునుకొని మేన | గవ్బీనం గోవించి కచువలినుతుండు 

అడవి లోకంబెల్ల వాతీము7గా మండీ | పడి యాడుగఅచుచుం 'బావకాగ్భతిని 

గడల్ని యేజబడియాణు కాండసంతీతులు | తొడిగి యా యువరాజు దొడగి నొన్పించె 

నొప్పించుటయు భీము నులివేడీకోల | 2లుప్యున బస్పైలె యండుస కస 

వీసిన నాభీముం డేఫుదీపించి | గాసిల్లి ఏనిశతోం గలవామేలనుచు 

రథము దిగ్గనడిగ్గి రాజేంద్ర యపుడు | ప్రథన్న్శోగమగు గదపట్టి వేవచ్చి 

యతీనిసార ధి. జంపి యశ్వరత్న ముల ! వితత చూార్గముల( గావించి గథంబు 

ఇడవేతంగాొని కొట్టి పెకలించి పాలు ! విడిచిన కడివోయి వెస ధూుభి [బుంగ 

అవపుడేమిచెప్ప నీ యాన్మనంభవ్రుయ | అపరిమిత (వొఢి నర్ధి నూప్బాంగి 

మొగి మాడు తోమరంబులు (తిప్పుళొనుసు | మగంటిమి గ్ముపై మార్కొన పొడి చె, 

పొడిచిన గోవించి “పోట్ల నీపోటు | పొడిచి నీకెక్క_డం బోవచ్చు 1) ననుచుం 

గొట్టిన దొకకొట్టు, కొట్టుతో మూండు | గట్టి తోమరములు గనియఖై రాలె 

రాలిన నాయువరాజు కోపించి | (పొలుమాలక మేలు: కంక వునన 

కలగ యు వాలునుజట్టి రణోర(ం | రీదలలి EH త్వా | te oA 

నుప్పకంబె*సీ రత్రా నుకుకురి క ౧బు | చి ప్ లగా సీము మేని te నె 

(వేసిన నదిశప్పి వెటనె యెగసి | అ సమో గాత్నజుం ణా వాలువ 

చూర్ణ ంబులుగ( జేళు ఫూలను కించి | ఘూస్తా మమా (డై డ్రోన్ల చి వొడి చె. 

పొడిచిన నదియు నుప్బాంగి రాంవగిచి | ఎడ్క డలుఇంకేప గద గుల 

ap 
యతని శిరోమభ్యృమడించిను, పాస | విత తౌొంగు:డే కాళు పట అర తోవ 

a లా చని 

నమన, 5 డి ళ్ సి య ఆ 1. రామణీయక,. 2. ఊ ప్పేనవిట్లలె తి. పొట్టనిపోటు. శ. పట్టి 5 తలశి 6. రానోలుకు 
కభంబు, (మూ), 



కర్ణ పర(ము ; పంచమాశ్వాసము తాకి 
స 

ధరమిందల ేబజియె సీతనయుం ; ఉజామోం౭ద 1 విరబికం బడ వచ్చు వీణుగుచందమునం 

బొనరం“ బులి లేటి. బొదివినరీతిం | గినిసి యేనా బట్టు "శీసరిపగిదిం 

బరంగ దుశ్ళా సనుయిట్టి వెశోక్కి ! విరవిరమని (గుడ్డు వెలికుజుకంగ 

నుజీమి చూచుచు వాని యురముపై నెక్కి. | యుజుముటతీమినభంగి నురుతరధ(నుల 

నక్కుమూరుని జూచి యనిలనందనుండు | ఎక్క్కుడు మదమున చెలుప రాల్చ్బ్పడయ ; 

“మును సభలోపబ ముదిత బాంఛాలిం | గనుఃగొన్న పాపపుం గన్ను లే” వనుచు 

“ గులకాంత (చాపదిం గోరి దూషీంచు | నులివెచ్చమాటల నోరెద్ది ?” యనుచు 

“ సరవి నందబజుం జూడ సకియనిడ్యంగం | గరమర్డి బోయిన కాళ్ళవి? ” యనుచు 

“ వేలాది యాయింతి చీరలు దోంచు | నాచేతులేయవియంట ? యిస్సి యనుచుం 

“ గలకాలయమొల్లను గానివర్శనల | మెలలగివర్శించు నీ మేనెద్ది ) యనుచు 

“ మోయస్న రారాజు మొ కర్గశకును | లోయన్న, యెక్కడ నున్నవా?” రనుచు 

లీలల గేలునం గేలు లేనె త్తి (తోచు; నేలపై. బడవై చ్చు నిక్కికుప్పించు ; 

ముఖవీధి వడిమిజణ మోయకాల నూందు ; | నఖిలదిక్కులం జూచు నగ్ని మైమండు; 

ఉలుటముు మోయేతుల నోడుగాం 2బొడుచుం | చిజిఏకు గావించుం జెడ పెక నార్చు ; 

మనబలంబులంజూచి మతి తనవారిం | గనుగొని * యిందందు. గలడొకో బంటు! 

విడిపింప గల శేని విడిసింప్లుం డితన్వి | విడువక (పాణముల్ విడిపింతు ” ననుచు, 

గనకకి శిపుం బట్టి కదనోరింయందు( | జెనసి ఖండించు నృసింవాని పనిది, 

నంత కానురు( ఇట్టి యదటణంగించు | బంధురాకృతి గల పరమేశు కరణి 

బాయుదు డాయును బౌహార్లళముల | (వేయుచు రాయుచు వెస నహో యనుచు, 

అప్పుడు మనఏీటి యలీరథులెల్లం | దప్పక కనుంగాొని తడయక యతని 

తేజోవిశేషంబు దృష్టి ౧వరాక | రాజును రథికులు రా జనందనులు 

గరుడకిన్న ర యక్ష గంధర్యవరులు నరసిద్ధ సాధ్యులు నాకి నాయకులు 

మిక్కుటముగం గనుల్ మిజుమిట్లు గొనంగ | వెక్కసమై యంత వెజచి చూడం, 

ననిలజుండట్లు విహారంబు సలిపి | యనియె నాయువరాజు కలన నగుచు ; 

1. బడిన నీ తనయునిమింద. 2. మొడుచు. (మూ), 



లర ద్యిపద ఖారతీము 

క్ష a Famed) అర్య జ ఆ మలా భీముడు దుశ్శానను వశేముచీల్చి రక్త నవు ఆయుటు 

వళ అన్న, దుళ్ళాశన, యకట దుర్శద ము) నిన్నింతచేసె దుర్నీతి సుంపునన్సు 
సీవుర (౧) మిటువచ్చి నెత్తురు నేను | (దావెదం చేనియ (తావు చందమున, 
ఆశచీకల్ల భు. డమృతసానంబు | చేసిన విధమున జేతువా యీ ? సగటున నీరక్తపానంబు చేసి! 1సనగుటుచర్శంబు కుచ్చలి గంతబే 
వొసంగ నెం సంకుపూసలు చేసి | యెసలస నాగద లాత మొషుగాం జీని() 
మహిమ నీకు కామాక్షులుచేసి | సహితభాూత వేత శాకినీ గణము 
అరయం౫గం ౫ తాళనునువు "౦ జేయ, | గరిమా గిన్న రకొాయగా నూన గణ 
నెజుపుగా వన్నె ము నెళన్రళాంజేపి | తణీమి వీనరముల దంతులుగూరగ్చి 
యానంవ మెవల మాాయన్న థర్భజుండు | మానకచూడంగ మహిమ సోటు మున; 
పేకుచుం వాకుచు వెనం దాళగతుల | కాడుచు. బొక్క చు నాజిం *దొళ్కుచును దాండ వాడంబ రొడ్షండ (పపచండ | పాండిత్య మెనల విన్సారసంకొల్ప 
సిద్ధ ప్రసిద్ధ సంసిద్ధుండు భీన | సిద్ధావ్యాయుండని సిద్ధగుహ్యకులు 
కొలగొని కొనియాడ నీక దిక్కు. | గలిగిన విడివింపలలబంటుం గణాద. 
రేం యో కుముుగణములోపంను | ఎలలి మావారికి వెలీగింసు మిావు. ”” 
అనిపల్క్ పెలుచం దా నడిదంబు పెటికి ' యనయంబు దిక్కుల నదగులు చెదర 
భూ నభోభాణ దిగ్భ్భువనంబు తెల్ల | బూని కంపింప నంభోభులు కలలో 
భారతపీకులు భయమంది చూడ, | నారాయణుడు మహానటనం గీ రంప, నట వాని చోమున్సు నదరంటందొక్కి. | కటకటంబడి వాని కాళ్లను దొక్ష్కి గుం డెపట్టటు గాండం గుడిక్రిలంబొడ్డిచి | దండిమిఅలోం జించి తగ౫డొక్క._తోని ముదువై నర క్ష మిముుల దోయిలించి | కదిసి శ్చ ్తిగందావి కడయం (దేన్చు చును మెచ్చు చుం దబయూంచి మేలుమేలనుచు | గుచ్చుచు (వచ్చుచు పటి నవా యనా ను నిజచేశ, రుస్తుం కన్నీ చుగ కంబు | ముఖ్రిమునం జమురుక్ష మొనలటుమాడ గరిమ భయంకరాకారు(కా పేర్చి | యిరవాప్పణా భీముం డిటని పలికె ; క్ష కల్గిచన్ను లపాలు (దావనె మున్ను ! | ఫొలగాయ బలు తేనె గ్ | ర (గొలనె మున్ను | కండచక్కెర పాలు సలపము వేసి | చెండి (రౌవనె యింత చవిగాదు mక(?) *) 

1, నగరు, షు, నొక్కు.చును. (మా), 



కర్లపర్శము; పంచమాశాాసము లాలి 
ణి వ 

అనిపల్కి.. |క్రమ్మణు ననిలనందనుండు | మన మొనమిాందను మదమునం గవిసి 
గద వేతంగాని లయకాలుండు కడిమిం | గదిసెనో యన్నట్లు ఘనకళేబరము 

నిమ్భు joc గాల్ఫట్టి యిడిచినై. చి | కమ్ములనిట్లనుం గిమ్మోర వై రి; 

న్ ట్ పీఠ - తులార ! యువరాజు మము AC | 'జేనమైం చేసిన వేతకు నిట్లు 

వ్వాసితి ; దిని కేసృష్టీశులైన వాసిగలి న వచ్చి వడిం;చాయతకు. డిపుడుం 

మోనవోయితినని మొజులగంగ వలదు, | భాసిల్లు మోయందుం బరంగ మాయందు 

పీకుడు గలంటేని వెస నన్ను నోర్చి | ఏరిడి వీతని విడిపింపం గలయె ? 

నెట్టన మను పండ నీళ్లుడ్రావించి | పెట్టనిపాటుల. బెట్టి వెండియును 

బలు మహోవమృుగముల పాలుగా జేసి | సాల వక చెలులును జుట్టాలుంజూడ. 

దిట్టుపాటునకోర్చి తివిరి వాంచాలి | కటిం చీరలు కడ కళతో నాలిచె. 

గెలువౌే జూదంఫుంీడ నందటును ! | గెలిచిన నిటువతె గెలువరు గార్, 

వమియు నననేల యిటు నా(పలిజ్ఞ | బామిగా దీర్చితి వచ్చెనాపగయు, 2 

అనియని భీముం డిట్లాడువాగ్యములు | విని సహింపక |క్రీడి విమునిజూచి ; 
“ యాటచేవు చూచితే ! య్యుగుండైభీరముం | డాదెన నభయ మెన్యంబులలోన 

వెన బంటు గలిగిన విడివింపుడనుచు |! నెస నే విననాడె నికనాకుం బోదు. 

ఎక్కడ శఈూరత్య మిటంజూలు. జూలు | నిక్క_డ 1 నేనుంట మెబుగడో మొదల! 

కాలకేయ నివాత కవచులం బట్టి | శోలనా ! మైంధవుగదుంపనా ! హరుని 

వెసంబట్టి నేలతో (వేయనా ! యన్ని | కసలార ఖాండవంబావాుతి యీాసె! 

అటీషుతీం గురుబలం బాహుుతి గొననె ! | ఎతిగఆీం గాడిన నేమందు నతని! 

ఇప్పూడేవిటం దప్పె ; నీవమా[(తమునకు | నొప్పన చెప్పుకోనోపనా యేను! 
కదనోర్వి నీరీతి గర్వించినతని | యుదుటణంచెద నన్నునొగిజూడు. ” మనుచు. 

గన్నుల నిష్తులుగ్రమ్శూంగ భీష | శోన్నత గాండీన మొప్ప సారించి 

కదియుచోం గృమ్షుండు గాండీవిజూచి, | “ఇది వేళగాదు సీక్రీయాజియందు 

నిప్పుడేమనవచ్చు నీ ఫీమనేను; | అప్పురాంతకు(బోలె న ర్భినున్నాయడు ; 

(బహ్మాదాలకునై నం బరికింపరాదు ; | (బహ్మాండ భాండముల్ పడందోచు నిపుడు, 

నీవనలగా నెంత! నేనన నెంత! | యోవిమలాత క, యుడుగు సాహనము.,. ”” 

అనిన నర్జునుండు మహోప్రసాదంబు ; | అనఫఘాత్స, సీమాట లడ్డంగ వెజుతు ; 

1. నన్నాటం (మూ) 
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రోడ. ద్యిపద భారత ను 

కాక తాసీమాట కడువాడం దగదు; | పోక 'వేటోకలై నం బో చీబయిను ? 

0) ఈతనిపై, గోవమిటం జూంయనన్ను | నీతతిం గదని నిటజంఫువాండ, ” 

కొరారును లొండొరుల పె దివ్యచాణములం (బయాోగించుట 
అణ దణె గ ౭ ల 

అనుచు గోపాటోప మాగహీల్లంగం | బనుగొనం గౌరవగలములమింద। 

1 బదపడి యాస్నేయ గాంమేయుటయు, | నది మహో 2 ధగ్గనులచే నాక సంజ మున; 

బదిదిక్కు.అన' మంట [పజర్ల్ల లోను | బెదగి సేనలు క కావికలుగాం "0 

నంతేకు కోపాగ్ని యడగినకియాను | బొంత బలంబు. గాల్పుచు రాయ జూాది(?) 
యోరనంబువ గస్ట. డంత చా కొనక | వారు గ" స్రృంబేసి నాం నాను, 

ఫల్గునుండును దమోబాణమేయుటయుం | గబువంతయు నంధకారంబు గ సెం 

కవ్పినంజూచి యూ కర్టండుప్పొంగి |“ యిప్పుడు నేరనా యిటదీని |!” కనుచు 

సౌర్యాన్త్ర మన్వేళ సంధించి యేయ | భూగితమంబు గొబ్బున పిచ్చిపోయొ. 

అగ్గునుండంతీ నుహో(పతాొపమున | నిర్ణరులటం దన్ను సింగ గ్ గ్తింప 

నైంద్యాస్త్ర మంతయు నార్చుచు. దొడిని | సాందదీధితుం) న్యు (తే సర), జుని 

నేసిన దై క్మాస్ర్రమేసి యుక్కణంచి | భాసుర శ లాస్రుపటలీ యయుటయి, 
నదిగని గాండీవ్ యఫుడు వ(జ్యాన్ర్ర |! మొదవంగ చేసి యా య.దుటణలిం చ, 

ఈ రీతి నొద్దజు నిల భువనైక | ఏరులై థిరులై వెసంబోరుచోటం 

బవనతనూ జు. డ వ్సార్థునిం జూచ్చి | దివి జేం దతనయ, రాఖభేయుండు నిన్ను 

(సుక్కు క యెడిరించి వోద్వంబు గాలం | జిక_నై యని మొనం జెలంగుచుసఇ్న లు, 
వానిని బటుశర[ వాతంబువేశం | బూని ఖండవిఖండ ములుగాలోల బేసి 

కౌరవు లాత్శలంగనలి న్లోకింప | ఘో రాజి బడవైె చి గూల్తువుగాక, ”’ 

అని భికుండాడిన యహాాట తెల్ల | విని వనజాక్షుం డా వివ(చ్చుకనియె : 
కకక 'వ్యబాణంబు లిట నిదియేమి | యేదియుంగాకుండ నిటు గతిదప్పె |) 
ఒకటియుం గాండకయున్న ది జేండు | ఎకసక్కెముగ నిది యేమి-చోద్వంబా ! 
వానివాణములెల్ట నడి నిన్ను నన్ను | 8 బూని పట్టుక దూజి * పోన్రుచున ఎ వయు. 
ఎనయం గక్హునిజూచి యిలయెల్లం బొగడం | గని కౌరవులు మించం గారణంజ్లీమి |? 
లి పనివడి, pA జ్వాలల, 5, పొని, జీ, పొటు, (మూ) 



కర పరము ; పసంచమాశాగసము రౌ 
et ఇ 

కదిసి యిన్నాళ్లును భునయాధనవపలు | ఎనురెదురె తొలంపెాటులులవో ! యెజీంగి 

యెణియగ్నియు నెబులవో ! యిడియ.నుగాక | వెరనవుద ప్పెనాొ ! సక వెట్టివయ్యితీవొ ! 

తీగుబాణమయులశ క్రి చాగనో సీకు! | ుగంటిమి తొలగానో! వుజచితో నిష |! 

ఎశఎనయం చావమునమేల యినజుని జంపు. 93 | అనవప్రుకు (క్రీడి (బహ న్ర్రంబు దోొడిగి 

తెళగొని మేసిన, దిశలు కంపింప | జగములు వణశంగ | జనులెల్ల జెగడం 

బటి లేరం గని చాని ఛానునందనుండు | వెణువ కద్దానచే కొకఆంబు చేసె 

చేసి యంతటంబోక శితనారసముల | నేన్ కృష్ణుని నరు సి.సు నొప్పిం జ. 

ననుండును శల్యుని నలినా ప్త్పసుతుని | సరసత్. టోమిిదిశర మాయు సందె. 

ఆరూథఢి. గరుండయ్నుగ్గును వింటి | నారి ఖండిం చెం గిన్న గులు క ర్తింపం 
వ లజ యయ 

(కూరుండై. నవు డొండు గొనయ మెక్కించి | దారగుణాస్తుపు. నత్త సపనజుచేతి 

విలు గా౭డ వేసిన వి్నక యతండు | బలు నారసముల సిప్పాద్థ్రా నొప్పించే, 

నరుండును బలిమి నన్న లీనా ప్తసుతుని | కరముననున్న పిత ఖండించి చార్య 
ఎని a 

మేలుమేలని మెచ్చి మిహిరతీనూజు. | డాలోన నొక్కవిల్లంది అ డ్తోని 

(త్ర క్ర అహ్షా-డున్న యంచితరథంబపుడు | దాణశాొని (కోశ మూడ ము పగనేయ 

“ బాపు శేరాశియ! బాపురే!” యనుచు | శ్రీపతి పలికిన, జమ్టుండు కనలి 

కర్టుని రథ మంతిం గడు తొకాజనంబు | తూర్ణ వై ఖరిం బేవం దూట సేయుటయుం 
[ayn అలుక 

౫ర్వుడు ముందటిగ తిం బాజునేయ | వర్ణించి కృష్ణుండు వడి మెచ్చిపొగడ 
ధ్ర ణ ద్ర 

౫న్ను లం గెంపార గాండీవియపును | వెన్నుని. ౫నుగాని వెజవకిట్లనియె : 

“ తప్పక యిదియేమి చే తార సవ్ర | నెప్పుడు మానవై తది వెళ్లీతీనము,ం 
య. డ్డి యజ ( ed. 

॥ గో ఖో న ః న సట, ( గ్ a rE a? 

వను రొరాజన పేయ నిట వాడు (కోశ! మాన మా'శ్రంబయి పుపహువు మచ్చిదవు, 

మంచి చుట్టనునెదు మము భంగపెటు | మించి మాపు, వాని వెటజు మం జేసెదవు, 

డాంకొన్న్న కపటనాటక సూతీధారి | పెళడిం బషమమోా యొజబులమునిన్ను ౪ 

భారుణి (ముచ్చుచేం దాడీచ్చి యింటి | వారిని లేపు నా సాయిని న! 

అని దూటిపలికిన నాత్శభో నవ్వి: | “విను నీకు నాకును వేటుళ డిందు; 

కర్ణన్ శరలాఘ(?) కిరలాఘ ఒలు | సిర్ణయించితిం గాని నిన్నే లముణుతు | 

పొనరంగ ఘువడుగావున వానిశేను | గొనకొని పొగడితిం నోపగింపకు ము, 
అను. ఉత 

1» కృ (కంబు | మూ) 



రాం దిపద భారత్ ము 

పరణ నామేనిలోపల జంతుతతులు | ధరణియు నదులును దరణి చంద్రుండు 

పూని చరాచరంబులు సముద్రములు | దానవాదులు బేవతా సమూహములు. 
జుక్క_ లంబరమును క్రోణీభరములు | నక్కజమైన (బహ్మోండ భాండములు 

నుండుట నన్ను నేయుట దొడ్డుగాక | యొండొండ నొకని నేయుట యేమిదొడ్డు ! 
ఆటుగాన వీవింక్ల నాలస్య ముడిగి | చటుల బాణముల జర్జరితునింజేయు. ౮) 

స యుట కర్లుం డఉర్దున్నుపై నసర్పశరముఖం బే 

మని చెప్పెనంతలో నశ్వ నేనాఖ్యు. | డనుపాము ్రీడితో నలిగి యాకర్లు 
దోొన నుండుదాని సంన్సుతి ధూపదీప | వినుత నై వేద్య నవి స్తరంబుగను 
మనసునం బూజించి మార్తాండనుతుంు | కనంగవ కెంపారలాందీసి యపుడు 
గరిమ నర్జునుకుత్తుకకు చానిమొనకు | నరుదుమిటజంగ లత్యుమాచేసి నిలిచి 
యార్చు చుం దొడిగ్ పెల్లార్చి పెం వెర్చి | కార్చిచ్చు కె వడి. గడువముంట లొాొలుకం 

దెగనిండం దిగిచి యాదివిజులు మునులు | బెగడ లోకముఐతోం బృథివయల్లాడ 
వేసిన నదియును నిట్టట్టుపోక | గాసిల్ల విషము లొక్కటం బర్వు చుండ 
గన్నుల భీషమణోల్క_లు మింటనంటం | 1 (గన్న న మణిమయ కాంతులతోడ 
భుగభుగ నావ్పులుం బొగలు వెళ్ళెడల | మగంటిమి వాటించి మహీయునాక నము 
గాల్ఫుచు బలముల గరళ ౫ జూలముసనం | బీల్చుచు నే తేర బీతాంబరుండు 
వినగ శల్యుడు వల్కు వెసంగర్హుతోడ : 2 4 0 

' =దియేమి బెగడితివర్కజ, నీపు ! | కదనంబులోపల. గంప మేమిటి ! 
దిటతీ ప్పినో ? కన్ను 8 తిరగానో ) యిట్టి | యటమటం బేటి! ) న స్త్రమిోా వేళ 
మెడకు. దెడుగగ బోయి మెయిమెయిన దగా | తోడకునుదొడ్షిగత్రి తుది చెగందొడుగు.”” 
అనిన నోవించి యా యర్క_నందనుండు | కనులోవ నయ్యాగ్ని కణములు రాల : “ దప్పశ చూడు మెంతీయుం గ్రీడిశిరము | నిప్పుదేం 4 గహాల్చెద నేలపల్కెదను ? *” అని చెస్పునంతేలో నమ హో స్రంబు | చనుజేర కౌరియుం జయ్యననపుడు 
జెలయి దీనికి, (బతీసే రక యున్న | నలుక నర్జును( జంపునని నిశ్చయించి 
మెడగుజీగా వచ్చు మేరదప్పంగ.6 | బుడమి నయ్యరదంబు వాలి గుం (చొెక్కి.. Wren 

1. (గక్కున. 9, భీలమున, 8, విరావో. 4, గొళ్ళ్చిద, (మా) 



కర్ణ పర్వము ; పంచమా శ్యొాసము రకా 

(తొక్కినంతనె మెడత్రుంపంగవచ్చు | నక్కల నా పాపయమ్ము వేవేగ 

నెట్టన దంభోళి చెటి గిరిం దాశి | బెట్టుగా శిఖరంబు భేదించు భంగి 

బహూురత్న దీ ప్తుల భానిలుచున్న | మహిత కిరీటంబు మహి మోద రాల్బ,. 

శౌరి యీరీతి నాశ[కజురథము | నారూఢ గతిం పంగ నదిమినయపుడు 

సురలు ఖేచరులును జూచి య త్తజీని | మురహరుం బొగడిరి మోదంబుతోడ. 
దేవదుందుభులెల్ల దివినుండి (మోయ | భూవర్క కురిసెను బువ్వులవాన,. 

ఆరీతి న_త్తెఅంగపుడేమి చెప్ప | సాంనయోత్పాహ నంపదలీల 

1 "లేజంబెడలీ వింత తేజంబు నొంది | 2 రాజిల్ల నా పాండు రొజనందనుండు 

చని సత్క ఛాహీన శశీయును బోలె | (వనమాలి గని యంశ వనరుచుం బలికి): 

కళ మున్నగ్ని సాతీగా ముక్కంటి మెచ్చ | నెన్న ఖాండ నగు దహించెడునాండు 

నొ విక్ర్షమకమాన్న తులకు మెచ్చి | చేవ దేవేగ్చుండిచ్చిన కిరీటంబు 

వుడమిడొల్ల చేసె. బొల్హణః ౯దియు. ! కడహరినచ్చి యీ కర్లునింజూడC 

గాలానలో(గ సంకలిత (పతాప | కాలరుదుని గతిం గాంచియున్నా (డు, 

నేంటికి మన తేరు నీరజవాభా | పాటించి (తప్పు మోవాటి చాల్చాలు ! 

సీయువేక్షను గాబె నే భంగపడీతి ! | కాయజజసకి, నాకి డిడి రథంబు 

కర్లుని యెదుట (గుంగ౭గ 6 (దక ్క-దగుని! | వర్ణి ౦బ సాణీల్మవా౭తే యిట్లుం డె, 

దీనికి. (బతిసేత తెగి సేయిలెనె! | మానుగా నాబొణమిహీమ లెన్న (టికి ? 

చేవ నాచేతి గాండీవ మెన్నంటిేకి? | రావయ్య పీదు సారథ్య మెన్న (టికి | 

అక్షయతూణీర మదియు నెన్నంటికి ! | అత్షర ధర్హసహాయ మెన్నంటికి ॥ 

కాలకేయాడి రాక్షసులను గెలిచి | యీలీల సశ్వరు నెక్కటి గెలిచి, " 

యంగార పర్టుని నటమున్నె నిలిచి | 6, 0 0 0 4 600 

చిత్ర సేనుని బట్టి శిథిలునిం జేసి | న్యేవోత్సవమ్ముగా నిఖిల కౌరవుల 

సరవి ఛీష్మద్రోణ సైంధవ(ప్రముఖి | చిరసోమదత్తులం జెనకి సాధించి, 

కర్గునిం బదిమార్లు కడు 'బాఅంగొట్ట | తూర్గ వై ఖరి నాజి. దొడరునాబలిము 

యొనర బూడిదలోని హళోమంబువేసి | ఘనుండ, గారధముంగుంగలం [(దొక్కందగునె! 

ఈ యవమాన మి్టేల చేసితివి? |! పాయక న్నాపతావం బెన్నడింక? 

శే సేజంబు నడం 2. శాజమినా, (మయో) 



. ద్భిపదభొరతీ ము 

నలినాశ్షు, నీవని నమి గన చోట | గొలందిగాం బగ వానిం గూడితి,  వనిన 

శీ కృళ్లుం డప్పుడా జిన్లునిజూచి ౩ |“ యో ్రీఢి, యిట్లాడ నుచితవెం నీకు? 
నన్నేలదూణుదు ) నాండు ఖాండవము | నున్నతి నీవగ్ని కొొప్పించు వోటం 

బాముక్క_టందుండి పాజీపోజూచి | కామించి తల్లి దోశను ౫జివించి 

వినువీధికెగసీన వెన సీను దాని | తనరు పుచ్చముదుంప? దల్లిశోనడి యు 
విను మగ్ని (బడీ కాల, వెసనడివోయి ! మొనసి రాఖభేయుసము 2 మున నిలిచ్చి, 

జాడ సీకెన్న (కు సంగరమబ్బు | నాడు నన్ దొడుగుము నాడెంబుగాంగ, 

అర్జును బట్టి నే నాహవమ్షోణి | | నిర్జించి భర్జించి నీపగదీ రు, 
నాపగ యెట్లన్న నాతల్లి నగ్ని | చ6ోపలం జంపె ముల్లోకంబు "అటుల ”” 

అనిచెప్పం బూజించి య స్పాంపరమ్ము.. |! దనర నిశ్నా ళ్గును దాచుక యుండే, 

సీమి (ది కినుక మె నేం డమ్మహో స్త్ర | మోమేర సెంచయు నీటరబ యోగిం చెం 

చెలగి యవింధమున జేయణాం గాక ! పౌలియింప కూరే పోవు నెయదియు ! 
ఇ్రనుమాటు లీబాణమేయంగ రాదు | ఎనయంగ చే నిశ్చయించితిం జాము. 

అటుగాన మనమున న”ందోళ ముడీగి | యటమిోంది రాచకార్యము చూచుకొనుము,” 
అని చెప్పు చున్న ౦త ! సమ్మయి౮బాము | తనపూయు దప్పిన * దర్పించి యంత 
(గ్రక్కున మంటలు (గక్కు_చు వచ్చి | యక్క_డ నక్క-ర్లు నప్పుడిట్లసయె పి 
ళ్ కెసర కివ్యిధ మెటుంగుదొ లేదొ వీవు | బిసరుహాశ్రుండింత చెలి పెట్ నాడు, 
కొండ మోపరి గొల్ల కొమ్మల నలువ | దండి (ముచ్చిలు నట్టి గడలబాటుకాయడు; 
బూమెలబయకాండు పూతనాదులను | జూమెన కట్టుగా దండించు నతీండు ; 
సాకులస్యామియే నలిదనకన్ను | లాకడ నై నట్టి యమ్మహాత్ములను 
ఇక్పైయెల్లారులు నెబుల * నేంంటం | బాడి ర చెట్పుగంగల ఒడును గావువను 
అపగంజేని 'తానటు చేసెగాక; | యీ పాటి చేసెడి చెటు లేనై తీ, 
ఎటీగితే పాతాళ మిట మాదిగాజె! | ఎతీళింప నంత బోనిత్తురె వారు | 
చలపాది యితల€ల జెడ డసంగరమయ్యె. | దలఫొని తీనవిధి. దాసె హోయిడిని. 
కావున నిపుడేమిగాదు రా్దేను! | అవిరించియు వారివారులడ డ్లపడినం 
దతభంగి నారసాతలము రీ ఘుమున | (బతిమాలి చ చచ్చిన న్ చాత్ర పోయినను 

1. నమ్మ హా పాము. ల్సి కప్పింశౌతప్సి. త్రి. కొన్ములిలువలు. nm "నండింట. గ. ఇరగ పడుచు గానము. (మూ) 



కర్ణ పర్వము ; పంచమాశ్వాసము గాం 

జిమ్హుని ఎట్టి నేం జెనకి కొదమునం | దృష్ట వాయ-* నవాని దివిజీ ఖండింతుం 

నిశ నొక మాలు నీయిచ్చ నుప్పొంగి | తుకతుక యుడిగి సత్తుగ నీదువింటం 

దొడుగుము రాజేయ ! వడుగు నేవేగం ; వొడిగినం! దంగు ఇందులకు. బోనీనం ” 

అనవుడు రాభేచఊముండనని కిట్టనియె, | చనవువం దా సత్యీసంధుండుం గాన 

“ దల్లితో నాడిన తగవు (ప్రతిజ్ఞ | చెల్సింతంగాక యేంెనంటి మూర్ధండనె | 

కయ్యంబులో భీమా గావనా నిన్న ? |! గయ్యాళి నకులుని. గావనౌ పట్టి! 

వారిం గాచినరీతి వరుసనా।కీడి | నారయం గాతుగా కటుగాకచేయ 

మతి దిన్న శ్యస్ర్రుముల్ మహీనెని, (లేవు! | అజిముజి సాక్షినీవై చూచుచుండు, 

కర్టుండ య్యెడిం . “ని కనడ య్యెడిని నిర్భయంబిది గాని చే నేమి యెొజులో 

అనుచోట శలుక్ణం డుగాకారుం డగుచు. | గనలి శా(దంబునం గర్షుకిట్లనియె : 

“ పనిలేని వట్టి దబ్బరలు మోానారు | పెనకువ వెన్న తోం బెట్టిగి నీకు. 

సకల లోశా రాధ్య చరణుండీశ్యరుండు | తకబీక పందిశై శరమిడి తాడి 

విలువిదన్గం బోరాడ, విడుజోడాడి | శీలలు సల్మణు అమి చెల ే ల్శ్రొవ్వి 

విల్లు(తీప్పుచుం బోయి నెసగొలట్టి యతని | గుల్లల త్తి శ్రి గాల గనూలంగe (దోచి 

మెట్టిపట్టుక గవుమెస్పిం వి యపుడు | దట్టించి పాళువతం బోప్పంబడసి 

యిం(ద్రలోక: మునకు నేగి పెక్క_ము, | లిం దునిచేం ఇాంచి యిల మించినట్లి 

జిముని క్ గల్పెడీవాండ వగట! | యుప్షము నీమూటలుడుళ వెన్న (టికి ; 

చేత శాలో దు; ఈ చెనశకిమాటలకుం | ' గాతరంబున నొడిగట్టితి, ” వనుచు? 

గర్డ కఠోర వాకళ్ణింబుల న “పహృడు | గద్దచి త్తమ నీటుగా. జేయుటయును 

ఆ్సూతసంభవుండ కలిగి, యెంతేయును | ఈసున శల్యుతో నిట్లని పలికె : 

ట్ ద్ద వమిటికోశల్వ, యింతేసిమాట? | లామేటి కాసూటి నా , క్రిీటికిని 

ఉడురాజధరుడోడె నోజె నటంచుం | గడింది సాలెకుంజెప్పి కాబులాడెదవు. 

అతండోడినట్టు లేనయు యోదునాండ ! | జతనమై నాసాహానం బిదెచూడు, 0) 

మని పది యమ్ముల నచ్యుతు చేసి | యనిమి పేశరహత్రు నాతింట నొంచి 

మజియును బెకైె_-న మార్లణంబులను | అజీముటేి చేసి కోయి యార్సుటయును 

అమౌేం[దసూనుండు నలిగి పెకె,న | సమధిక శస్త్ర ముల్ చాలంగ చేసె. 

వసినం గోపించి యినజుండ వ్వేళ | భాసురంటై సట్లి బహుశరంబులను 

నరునిపై 6 గురిసిన నరుండవి [ద్రుంచి | నొరకొని "పదియేడు శూపుల నేసి 
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నెత్తురు పె నొల్క. నిగిడి యూార్చుటయు నుత్తుంగ తేడోమయుండు కర్లుండు 

వనచరధ్యజ మిరువది వొణములను | వెనుకొని కృష్ణుని విశిఖ వింశతిని 

ఫఘనతర బాణాష్టకమున నర్జుకని | ననయంబు "చెంచు పేలము ల రథము 

ధవళవాహూములవై దశవిళశిఖములం | దొవికి బోకంబులు డిగులొంద వేసె, 

వసిన నవి (దుంచి యిం[ద్రనందనుండు | శాసురకలిత వాక్సాొఢి నిట్టన్యె ; 

“నినుమురా-బ్రేయ, సీ విక మస్యురణ | గొనకొని శారవకుల మెల్ల సెజటుంగుం 

రారాజు ఘోవయ్మాకకు వచ్చి ముక్ను | వకితి విడివడె నెబుగవా నీను! 

వరుస (జ్రాపది స్యయంనరణ న నీవు | నెజయ నిన్నే లిన యేలికతోడ (1) 
చేపాటు వడితివో యెబులగవే యకట! | పాపాత్ళ, ఏెకేటి బంటుపంతంబు ! 

విరటుని (వోలున వెస నాలం బట్టి | చిరమతి సీ నేమిచేసితి నాడు? 

సీయేలికయు నీవు నెజయ దుర్బుద్ధి | నాయి బొమ్మన్న ట్లులగుణె రణంబు | 
రట్టడి మమ్ము ఘోరపు రణభూమి | నై ([జోచినయకులగునె రణంబు ! 

కొవటజూదంబున? గలరాజ్యమెల్ల | నపవారించినయట్టులగునె రణంబు ! 

ఇంతి |చావది( బట్టి యీడ్చించినట్టి | యంతరంగంబులట్లగునె రణంబు ! 

వపాటి రణమంచు నిట వచ్చినాండ | -వేపోటుబంటవై యిపుకు రాఖీయ! 

నీవోడిపొజిన నెలవు లన్నెన్ని | వావిరి నెన్ను గోవలదె సూతజుండ ! 

ఉత్ర్రమక్ష త్త) కులోదితు నాకు | నె త్తెఅంగున నైన నీవీడు గావు. 

అయ్యినం గాని మో రాజిమధ్యమున. జెయ్య్యూర నీవు చేసిన చేతలకును 

జంపక మాన నా శరపరంపరల ; | తెంవునం బాబుక ధీరత నిలుము.” 

అనవుడుం గర్హుం “డవో! మేలు మేలు! | వెనుకొని నిన్ను నీవే పొగడితివి, 
ఇతరులు నొనియాడ కానం౧ఫట గాక | హితబుద్ధి సీకిది యిస్పినో తగునె! 

భువనై కధిరశం బొగడొంది నటి | రవిజుండ నన్ను వెజంగరా జనులు! 

నీవేమి చెప్పుదు నిలునిలు” మనుచు | నావేళ భానుజు. డస్తాదిమోాంద 

విలసిల్లు నూర్వుండువెలుంగసచందను న | నెలమిళోడుతం గర్జుయెంతయు మించి 

జలజల [క్రీడివె సరవృష్టిగురిసి | పొలివోని కడిమిమైం బోరుచునుండి 

పార్థుండెక్కీ-న "తేరి బండి కంద్దస్తుడ | పార్థివ, నేలలోపలం (గుంగ చేసె. 

వసిన మునికోల నిలబాణువై చి | యాసరోజాత్షు(డెయ్యన దిగ్గనజికి 

పే. నీవావ్యు. 2 నాచార్య కధితనిలువ్రు (మూ) 



కర్ణ పర్యము ; పంచమాశ్యాసము న్ 

యమృతంబు కొలుకునై. యఖిలబేవతలు | రమణ మందరము వారాశి 'వై వం 

నాథారహీనమై యయ్యది (గుం౫ | బోధించి యె త్రీన పుణ్యుండు గాన 

స-క్తేరు నేలలో నటు [క్రుంగిపోవ | నెల్తె గోవర్థన మెత్తిన నుండు. 

అనమయంబున నర్క_నందనుండు |! మోసపోయితి విధి మొగి నింతచేసు ; 

ధర్శంబులేని యథధర్శ చిత్తులకు | ధర్మయబు ... 64 44 3౪౪ 

(పావననమూ ర్హి యా) పద్శనాభుండు | సావధానత వీరి సరస నుండంగం 

గారవులకు నెద్ది ఘనరాజ్యలశ్షి శ్రి! | ఊరక మానదు ఉడివోనియాన ; 

ఛార్లవ్యాస్త్రంబులపస తప్ప దొడలా ; | దోర్లర మెంతయు. దూలుచున్నదియు ; 

నుహి నాజి యర్థుసుమయమైన దిపుడు,! అహవా యెక్కడ జొత్తునక్కటా 1" యనుచు 

నున్న -వో, రవిమండలోపరివీధి | నున్నతి యొకవాక్య మొగి వనయిడీయె : 

“రాజకులాణార రతకుండైన | రాజన్యుండగు పాండు రాజా గమహిషి. 

కుంతికి నాయంశకును నీవు వొడమి |! పంతీపు నూతసంభవుండన మించి 

యుత్మమ తు త్త్రకులోచితమైన | యుత్తమవంశంబు నొగిం జూరయిచ్చి 

కార వేశునకు నెక్కటి బంటువోలె | వారి నేవలు చేసి వడిం దిట్టు రట్టు 

1 గుడిచి యపఖ్యాతిం గుశ్చీ వేపెంచి |! కొడిమె సత్కీ-ర్ము లకును కాసితీవ్రుం 

పగయును మైతియు బంధు కార్యంబు. | దగునారితోడం గదా శేయుటోప్పు. 

ధర్శంబుతోడుగాం దనరినయట్టి | ధర్శజాతుని సవళోదరులతోడుతను 

బోరితి విన్నాళ్లు. బొరి నింకం జాలు | వారక నాలోన వసియింప రమ్ము 2) 

అని పద్దు'బాంధవు. డానతిచ్చినను | విని కర్చుండెంతేయు విస్తయంబంది 

యర్జును గల్పు నయ్యెడ- దనచావు'?) | నూర్చితంబుగం గని యుల్ల ౦బు లోన 

' నట్టుదాం జెలసినట్ల య్యెడీం గాని | గట్టిగా నర్జును ఖండింతు* ననుచు 

(బవోన్ర్రుమప్పుడు పటుమార్వియందు | (బ్రహ్మోాదులదరం దప్పక కూర్చు వేళ 

శల్యుం “డహళోయేల నంభ్రమించెద ! న | తుల్య లేజుండు (క్రీడి తొడర నీవశమె ! 

వయకు చేయకు మేసితివేని | పాయక సూతసంభవ, సిగ్గుగాదే ! 1? 

అనుచుం గర్షకథోరమగు మాటలాడ | ఘనత (బహ్మ(స్రు మ్కూర్షుం జేసినను 

అతండును (బ్రహ్మా(స్రు మచ్లేయుటయును | జతురత ' నవిరెండు శాంకంబులయ్యె. 

అపుడు వాసవి (ప్రళయాంతకు పగిది | నిపుణుం డాతని లేరు నెజిం (గుంగనే సె; 

1. గుడిచియుం (బ్ర. (మా) 
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వ్సినం గగ్గుండు నిలకునె దాటి | వేసరినరుం జూచి వివశతం బలిళె 

“ఇ లేరి రథ చ(శ్రమిలం (గుంగంబడియె ; | | నెత్తెడ నందాగ చేయక యుండు, 

పౌరి రథన్థుండ వై పోరెద వీను ; | ఇరవేది భూమిపై నేనున్న వాడ, 

ఈయెడం “గవగాదిశ్లేయుటయును ; | పోయిన నిన్నేల పోనిత్తు నేను! 

చేకావు మించుకనేపు నిక్కముగ ; | నీకడ రథచక్రమెత్తంగ వలయు. 

వెనకువ రణపాడీ చెవ్పితిం గాని | విను నీకు వారికిని వెజచుటంగాదు. * 

అనవిని యచ్యుతుండతని కిట్లనియె : | “ ఎనయంగ సీధర్శ మేమిచెసప్పెదవు ! 

నీవు మున్నుగం గాదె నెజినభివున్యు | భావించి చంపి పాపము గట్టుకొంటిం 

పారి రథస్థుండ వె పోరుచు నీవు! .., . 

అజనొచ్చిన ఛీము నట్లుండ నీక | యేజాతి సేయు నీవిటు నేయునేత |? 

నీవేటి రణధర్శ నీతు లెంచెదవు? | నీవ మో(దటిపాటు నెజి. జూచుకొనుము, 

విడిచిరి మగలింక వేజొక్క. మగనిం | దడవి పొవు శ్రనవె మది దయయింత లేక ) 

శారవదాసు లీ శాంలేయు లనుచు |! ... ౦౦౦౦౦ ౮0. 

ఉఊఊజక రారాజు నుండంగ నీక | యారయ వెళ్తాట లాడింపవై తె! 

అడవిశేంగిన వారి ననదల జేసి | కడపటం గురునేనం గదలింవవై తె! 
అదిశాకయును బేవుండనక నన్నెన్ని ! యదటున వకోక్తులాడవా కర్ణ! 

అలనాండు సంధికి నట వచ్చుచోటం | దలంచి నన్ బట్టంగ దార్కొ_ంటి గాదె! 

వినుము నీకవటంబు వెస నెంచ శేను | జనవుతో నొకరహస్యంబు చెప్పినను 

ఆకక్రీడి? జంపెదననుచు నాతోడ | వాకుచ్చి యాడినవాండవు గావె! 
సీ వాడుమూాటలు సీదుర్గుణములు | సీవికృతీంబులు సీవట్టిపోటు 

స్ కండగర్యంబు నీగబ్బు నుబ్బు | సీ కీడునేంతయు నేనె తీర్చెదను ; 

ఎక్కడం బోయెద వెందు( జొచ్చెదవు! | దిక్కెవ్యరిట నీకు. దివిరి లోకముల! 

అలనాండు ధర్మజుం డానతి మాకు | నొలసి యీకున్న నిట్టుంటిమి గాని 

నీవనణగానెంత ! నిన్నే లురాజు | భావింపంగా నెంత ! పాండ వేయులకుం 

ఇల నధర్శముకుల్క యా ధర్మరాజు | బలువిడి నింతేసి పనులు గావించె. 

చలమేది నీవెంత సన్నాహపడినం | బొలియింప కిట రి త్తపోవునె నరుండు! 
ఇల బాపములశేెల్ల నెడము రారాజు | కల సేతలకు నెల్ల (గర్భవు నీవు. 

మలసి సీవిట నాంటిమాటలు మజచి | యెలమి నీ రణపాడి యేలచెప్పెదవు ! ” 
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కర్ణపర్యము ; పంచమా శ్వాసము జావ 

అని యిట్లు (శ్రీకృన్ణు. జాడు వాక్యములు | విని నరుండును గోపవివశాత్కు. డగుచు 

రథవె త్త నెడమిాక రాఖీయుమోందం ! బృథుతేర్మాస్త్రంబులు పెల్లుగాం గురిసి 

సారథి రథరథ్య చయములన్నిటిని | వేటు వేజన (దుంచి భీమా(స్రు, మొకట 

విలు (ద్రుంచినై చిన వేగనర్కజుండు | వలనొప్పం బలక యు వాలును గొనుచుం 

గదియుచో నదియును ఖండించివై వ | గదయూంచివై చె నగ్గదయును (దుం చం 

(తుంచిన నొకశ క్తి తోడోన నైవం! (దుంచె నాశ క్రి; నింద్రుండు మెచ్చిపొగడ, 

తోరంపు రెండుచేతులను ెండీట | లారయం గై కొని యడె చూడుమనుచు 

(వేసిన, నవి నాల్లు (వేటులః దునిమి | వాసి వజ్రాంగ నుర్వరం బడ చేసె. 

ఏసినం గోపించి యిట్టట్ట నాక |! యా సవ్యనాచ్చిపై నర్క_జుం డపుడు 

శరాలంబు (దిప్పుచు శూలి చందమున | నాలమ్ములో పల హరిజొమ్ము వొడిచెం 

పొడిచిన నెత్తురుప్పాంగి టైవాజ | సుడి వడుచున్న నర్జునుండు రోషిచి, 

“యోరి రాభీయు లోకోన్న తుం బొడిచి | క్రూరదోవంబు గై కొన్న సేవెంత ? 

చూడుమా దోషంబు చుట్టుముట్టగను | వేడుక నినుబట్టి విదభింతు. ” ననుచు 

అర్జునుడు ఘోర శర [పయోగ మొనర్చి కర్దుని మడియించుట 

భూనభో భాగ దిగ్భువనంబు తెల్లం | బూని కంపింప నంబుధులు ఘూర్షిల్ల 

శాదాస్రు మరింబోసి రమణమై గాల | రు[దుని కై వడి గోపంబు నొంది £ 

“మాయన్న ధర్శజ మండ లేశ్యరుండు | ఆయతీంటై న ధర్నాత్ముంా చేని, 

అటి లేని పహారికృప యటం గ లైనేని, | తెజవ సొంఇాలి పతివత యేనీ, 

వెస నేను భువనైక ఏరుండనేని | మసలక కర్ణుని మస్త కంబిపుడు 

(శెంతగాం” కని తన దృష్టి గీల్కొలిపి | పంతంబు మోాజుంగ( బై కోని యౌ 

ఏసిన (బ్రహ్మాండ మిలయును మిన్ను ! మోసిన మంటలు 'మొగి మండు కొనుచు 

ఛారుణి వణత దికృటము లల్లాడ | ఘోరాప్ర్రు వితతుల కోటు లీనుచును, 

(బళయ కాలమునాంటి ఛానువింబముల | వెలసిన వేండీమి వెదజల్లుకొనుచు, 

దిగిధంబు లూటాడ దిక్కులల్లాడ | నిగిడి కౌరవ జీన సీటు సేయు-దును 

వచ్చుచో శల్యుండు వడీ నడదిమూచి, | “ మెచ్చటం గర్ష్యః సీజీది ది క్కనలోం, 

ఖడివేల పిడుగుల పగిది (మోయుచును | అదనుగా (బహో కండ మంకోయు? బగుల 
ye prt ళా 



నెలకొని చనుబెంచి నిరోవ ఘూవ | ములు పర్వ రాజముఖ్యులు 'జవరంగ 

వచ్చి కర్టునితల వడిం (దుంచివై చె | నిచ్చ నాదివ్యా( స్త్ర సులమి దీవింపం 

అన్నం జంపిన దోవ మది వాయుటకును | వెన్నుని మలజుంగు తావెసం జొచ్చెననలో 

మగిడి యేతెంచి యమ్మహిత తూణీర | యుగళంబు చొచ్చి తానున్న చో, నంత 

శతయోజ నాయత సప్తార్చిరాళి | యతులితమై 'వేర్చునట్టుగా రవిజు 

తేజంబు సూర్యుని శేజంబు నందు | రాజులెల్లను జూడ రమణ మై గలిసె; 

పవిపాణిచే బడ్డ పర్శతాకృతిని | రవిజుడు గూలె సర్భంసవ సవీని, 
G స యు 

అవుదేమి చెప్ప నీయాత్త సంభ వుండు | విపులమాందను ఒడి వెన మూార్భనొం ది, 

అప్పుడు బేవదశ్తా భీలరవము | లొప్పార (మోయించె నొగి నింద్రసుతుండు. 

సుతుని చావ్రవకును సూర్యుండ వ్వేళ వితతమై శేవాడ విచ్చేసె నన 

బశ్చీమవార్షిలోపల' (గుంకె నంత, | దుశ్చరితులు కురుద్రోవాలు ... =. 
q ~ 
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చేవదుందుభులును దివ్వగానములు | ఫూవులవానలు ఫొందుగాలరి సె. 

ఆవేళ శల్యుం డ త్యాదరంబునను | వావిరి. గౌరవ వల్లభు కనియె ; 

“క రార్డునుల రణ[క్రమ “త Cr | seo 9 0 DR re ఇళ 1 

డస జ 

. 6 2 . 6+ 5 3 | ఆరయ .దెవసహౌోయంబు లేక 

వగవకు నొగులకు వారినిబట్టి | తెగ (వేయువా(డను దీవబాణముల, 

అనఘ సంధ్యా కాల మగుచునున్నదియు. | బనివడి మనసీన పాజంగందొడలో. 

పీతి ఛి = Lr * 9 ఉట | soo Sr rr మపమునయదియము, 

రా 

ఈపాటి శిబిరంబు కేగుట మేలు | శేపాడి వత్తము ]రిపుల మోదంగ. ”’ 
అని నిశానమయంబునంను వేతిరిగి | చనిరి పాఖెములకు జ(ననాథతిలక ! ) 

క్ 8 భి శతి టి * 9 త త ళల 4 | “a3 న ఫలి ఇ తాత్మం దానయ్యె. 

కాంతేయు లవుడు గగసంబు చిరుల | నంత నార్పుల వచ్చునపుడు కృష్ణుండు : 
- బోలునట్టి పీ . అర్జున, నిను లునట్ట నుండు | పర్జన్య సభ యిం త CO వళి వ 

40% శత ఇ on శశ ర జీ క్రై 4 | we + 8 తి శ ముక్త నృపులిడువారు. 



కర పరము ; పంచమా శ్యాసము జారే 
కరి 

ధర్భ్ధనహాయక త్వంబున మెలంగు | ధర జో బోబశే ధరణినాయకులు, 

షపెలల్ మారింక శతుశ్తేవంబు చంపి | చలవాద రారాజు *.. ° 

. ee జం 009 460 వ... ° 0 90, చు” 

అని కొనియాడుచు నల్లన వచ్చి! తనరంగ ధగ శ్రనందనుం బొడగాంచి 

మజందులు. జానును మహి జూంగ_మొక్కి. | నెజయ నిట్లనిపల్కె పీరజాక్షుండు 3 

రౌ, ఏ ఉం 000 oe | cee pe 2 °0« . 

+ చ్చిన నఖలకౌరవులు | నీతలం చెగిరని నీమది నిలుపు, 2) 

అన వినిధర్మజు. డంభోరుహోక్షు. | గనంగొని పల్కె వేడ్క_లు ముమ్ముడింప ఏ 

=. అరుదె యోభువనై కవంద్య! | వచాయ భానుజుం డిలనీ లె గాక, 

వలనొప్ప నావుది వగపెల్లయటౌాసె | నెలకొని కంటికి నిద్దురవచ్చు. 

ఈయుద్ధభూమిం దానీశ్షీం౦ం ౨.104 2. 26 es 000 
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గర్జుని శిరమును గా(త్రంబుం జూచి | వర్జించి మిక్కిలి వా... ==. 

0a శల 46 69 re | soe 0౭౪ 804 ఇ ఏం ఇల 

కర్ణ సాగరమును గడచితి మనుచు | నర్మ నగంధభీగుం డటం బాఖిమునకు. 

జనుజబెంచె న వ్వేళ సకలయోధులను | గొనకొని యొప్పె నోకురువం ... 
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వెల వెలనై చాల .., ... భొెవమున | నలవడ ననియె గృ పాచార్యుతోడ ; 

“ఆచార్యవర్య, నా యనుజుండు గూల్వె | భూచ్మక్రమునం గర్లు పోండి , 

cea 900 oc. oe 00 lc ce ౨౨, కీదనంబునకును 

నల నిందు సేనాధినాధులిం గాల |! నెలమిం జేయగ నర్ష్ముం డిందెవ్వండనిన 

“శల్యుండు పీకుండం జంచలంబేల? | తుల్య తేజోనిధితో చెదురి ... (946 606 
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అనిన గసొరవనాథుం జానిరివేళం | జెనసీ శల్యుని నభిషేకంబు చేసి 

(పబలంబులగు సార్వభౌమ చివ్నా ములు | నిబీడంబుగా నిచ్చి నృపులు మోదింప 
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స్ ద్వి పద భారతము 

అని నంజయుండు చెప్పె నాంబిశేయునకు | నని ముని జన మేజయశ్సీ తిపతికీ 

జెప్పినగతిం జెప్పం జెల.గి యమ్మిాంద | నెప్పాటం గథ చెల్లె నెజిగింపు మనిన 

నరహ ,.. 2. 96 4 | ల ఎంట 0 0 

4 లం... =. రూపు ఆద్యంతరహిత, | మణివత్సు కేశవ, మాధవ, శార్ధి 

ఘనమాని వృాద్లేహకలితసందోహ | వినుతప్రకాశ్క (క్రీ వేంకటా ధీశ, | 
భక్రృవత్సల్క జగ త్పావన్య భుక్తి | ముక్తిపదాయక్క (మొక్కెద నీకు. 
ఇది వేంకటాచలా థిశ్య్వర దివ్య | పద పద్మ మకరంద పొనద్వి రేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమ్మార్యతనూజ | సుగుణాఢ్య సోమన సుకవీంద పర్య 

రచితమె కర్ణ పర్వమున నాశ్యాస | ముచి తార యుతేముగా నాస్పె నేనవదిం 



శల్యపఠర్వము 

(సోమన) 



By) 
= అస్ ప్ర స్థన 

(శ్రీ రమణీశ, పూరితకృపావేశు | భూరి పరంధామ, పూజితనాము, 

జన మేజయునకు వై శంపాయనుండు | ఘనతతో భారతకథ చెప్పందొడంలౌ : 

విను జన మేజయ, విఖ్యాతుండ్రై న | ఘనుని కర్ణురిపాటు. గని కౌరవుండు 

చిడిముడిపాటున శిబిరంబు కడకుం | దొడరి కొంచెపు మూంకతోడ నేతెంచి 

యారా(తి శల్యుని నధిపతింజేసి | భారతం బై నట్టి బవరంబునకును 

బన్ని యేతెంచినల బాండవ నృపులు | మిన్నంది యుబ్బున మెజసి పోరాడ 

నరవి చేవతలాకసమున. గీ ర్పింపం | గర మొప్ప మధ్యాహ్న కాలంబునందు 

సమవర్తిసుతుచేత శల్యుండాదిగను | సమరోర్వి బౌంధవ సత్పు(త్రమి[గ 

బలములు హూతమైనం బరగరా రాజు | మలసీన భీతితో మానంబు విడిచి 

మండుచు నొక మహామడుంసలో. జొ చ్చి! యుండిన బొండవులొగి నది యెజీింగి 

చుబుకుమాటులు యమసూనుం జాడుటయు. | గబికటి నమ్మువాగద గొని వెడలి 

గాలికొడుకుతోడం గయ్యంబు చేసి | కూలెం బద్భాన్తండు (గ్రుంకు న తృజీనిం 

రజనీముఖంబున రారాజునొజ్ఞ | నిజమతిం గైకొని నెజీదోణసుతుండు 

చని (డాపజేయ ధృష్టద్యుమ్ను ముఖ్య | జనవల్ల భుల నెల్ల 6 జంపిన యంత 

సంజయు(డ ది యాత్నం జయ్యన నెజిలి సంజూతమూర్చు-డ్రై చవాలదుఃఖించి 

పబ తెంచి ధృత రాష్ట్రుపదముల శిఅిగి | నెజయం గన్నీరొల్క- నిట్లని పలికె; 

“ జననాథ,శ ల్య్యుండుసమ సె; సౌబలుండు | ననిరదుంగె; మృతుండ య్యెనయ్యులూకుండు; 

తలశి కాంభోజ శతానీకు లవనిం | బొలిసిరి ; రాశ్ఞయుపుత్తులు వడిరి. 

పౌప్పిరి(?) వడముడి పూర్వ(పలిజ్ఞ | తప్పకుండ ల గదాదండంబు నంది 

వెస శెండుతోొడలును విజుగం గొట్టుటయు | వసుధ వై  గుగురాజువాలె నాపణలగి, 

పాండవులేవురు. బద్మనాభుండు. | జండపరాశక్రమ సాత్వకి మొదలు 

వారందు నేడ్వురు, వసుభేశ, నీదు | కూరిమితీనయుండు గుణి యుయుత్సుంకు 

కృవు(డు నశ్వజ్ఞామ కృత వర్శ మొదలు | విపరీతగతి నిట్టి వీరలు దక్క 

సొరిది నష్టాదశామ్షోహిణీ బలము | వెరవారం గూలిరి వీరు వా రనక, 
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సీక్రతీంబునం జేసి నెలి నీంతలేసి | భీకరకృతుల య్యెం బేర్చి భూపాల 1” 

అని విన్నవించిన నాంబికేయుండు | తనబేవియును దాను దగవిదురుండుం 

గోడం[డు నాదిగా6 గుంభీనిం (చెల్లి | చూడ నొక్క_ట మూూార్భం 1 జొచ్చి చే తెలిసి 

పొదలుశోశకాగ్ను లం 2 బొగుల నయ్యెడను | విదురు నుద్దేశించి విభండొయ్యం బలిశె; 

66 తమ్ముండ, నాకు వే దరి గలడింక ! | నిమ్ములం బుత్త విహీనుండ నై ఈ 

కడపట నిశ నేడుగడయును నాకు | నెడపక సీవెకొ కెవ్యరున్నారు ] 

విదుర, సీబుద్ధులు విననేరనైతి ; విదిత మై నావిధి విననేలయిచ్చు ?” 

అనుచు మూర్భితు(డై న నవనీశునకును | జనవొప్ప శై తోపణారముల్ సేయ 
సేదచే రించుక శీ తిపాలకుండు | నాదటం గూర్చుండి యసురుసు రనుచు. 

గడవలోపలనున్న కాలోరగంబు | వడువున నిశ్ళా (న వదనంబుతోడం 

బలుకు డగ్గు త్తికపడి యూటబుకొన్న 4 | గలణగి గాంథధారియు. గలబంధుజనులు 

నొక్క_ట శోకింప నొగి నాంబికేయు | డొక్కింత విదురున కొప్ప నిట్లనియె ; 
“విదుర సీ వదినెను వెలఆయంగ మజియు. | బిదపం దక్కిన బంధుబృ్బృందంబు సతుల 

నూరార్సి లోనికి నొగినంపు. ” మనిన | నారీతి బుద్ధిగా నతీండు చెప్పుటయు, 

వినీ వారు శోకాబ్టి ఏచులమునిలి | వనరుచుం జనిరి నివాసంబులకును, 

చనినవివు టు నంత జననాథవరుండు | తీనపుత్తురారాజుం దలంచి యిట్లనియె : 

“ అనఘ! దుర్యోధన ! యాహవళూర! | ననుగన్న తండి ! యున్న తభుజాటోప ! 

నావంశ వర్ధన ! నాపట్టు/గొమ్మ ! | హో! వనజూరి కులానయ తిలక | 

మితి గాంధారి 'మేదినిం బొరల | చే తెంచి యూూరార్చ వేటికి బుత్ర ! 

సుత వియోగంబజున. జూర్గమానన్ను | చితమతి. గౌలిటం 'జేర్చంగం దగి ! 

ఎల్లరు చెప్పిన పితేవులు వినక | (త్రుళ్లుచు. బాండ వాదులనెల్ల గెలిచి 

యెలమి భూచ[క్రంబు నేలుదు ననుచు. | బలుమాబునాడిన పంతమెందణంలౌ ! 

“పరుడు గాంెగేయుండు గురుతనూభవుండు | గరి క్రై ర్వుండై నట్టి కృృపుండుం గర్లుండుం 

గలుగ నాకినుకు లోకంబుల నెవ( | రలవొప్ప * ననుమాట లవిమెందుయణజోణయు ! 
అల నర నారాయణాఖ్యులతోడం | గలహించి (బతుకంగం గలరె చేనతలు! 

దుర్గ్లుణంబున గురు.దోహూంబు చేసి | దోర్లరగమున నాజి(ద్రుంగం బాలె ల 

కలిమి (శ్రీవారికృప గలుగు పాండవుల | బొలియింతునని పోయి ఫౌలిసి తే తండి ! 

1. జొనిపి, 4, బొదలుచు, (మూ) 
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తీరముగా బేవసది తనూభనుని | వర శరగురు బాంధవాదుల నెల్ల 

వెరవార నొక్కౌకవిధమునం బట్టి | దురమునం జంపి9 దోర్షర్య మెసం, 

కర్టండంతటి యోధు కడలి యేమయ్య | | నిర్ణయమతి మృదనృపతీ యెట్లయ్యె 
అన్నియు శకునిమాయలు చుట్టుముట్టి | కొన్న ను గడపటం గురునంశ నుణ, 

ఆ సమారాత దో నా్యాగహంబునను | సీ సహోదరు లెల్ల 'నేంెందు. జనిరి ? 

తోడలు తుత్తునుక లై దురములో (వ్రాలు | నెడ నివ్వసుంధర నెవ్యండున్నాండు 1° 

అని సంజయుని జూచ్చి *యకట 1! నేమున్ను | ననువారం జేసిన దనుభవించితిని ! 

ఎవ్యరు నామాటలింకం బాలింతు ! | రెవ్యరు నిందింప కీలమానుదురు ! 

ముదిసి ముప్పున నాకు మున్ను దెవంబు | వదలక యీౌోగతివాసె ఫాలమున, 

సమ్మతింపని నాకు సకలంబు జెప్పు | తమ్మునిమాటలు తీలకూజె నేండుం 

ఇన్నియు నేటికి నీదియీశ్య రాజ్ఞ | కన్నన నాకింక గడవంగ వశము! 

సూతసంభవ్క, రణక్షోణిలోపలను | ఆతతంబుగ శల్యునణంచె చయోూాధు ? 

కురువీరు లేరీతిం గుంభినిం బడిరి | ధరణి రారా జెట్లు తజలక గాల) 

శకుని మాయల పోతు చచ్చుకులాగు? | వికలులై రాజు లేవిధి? బడిరందు ? 

ఇల మన వారెవ్య రీల్లక నిలిచి ? | రలవి వారెంద టేయవని నున్నారు ! 

కనుగాంటివా రణ[క్రమమెల్ల. చెలియ ? | వినిపింపు సంజ మూ, వివరంబుగాగ, * 

అనవుడు నంజయు.6 డారాజుం జూచి; | “ యనఘాత్న, రాఖేయు. డణలగినవీదప 

రారాజు మిగుల బరాజతుం డగుచుం | ((హారు€౯డై వగంబొంది కోపంబుతోడ 

రయమున6 దనవుందిరము వొరవెజచి | భయమున నాకె పెద్ద బయటను నిలిచి 

హత శే్యులగువారి నటల గూడుకొనుచు | శ్రీతినాథుం డెంతయు. జింతిం చునపుడు, 

మనసున దయపుట్టి మహిమ దీవీంప | జననాథునకు( గృ పాచార్యుం డిట్లనియె: 

కృపాచార్యుండు దుర్యోధనునకు పిాతోవచేశము సేయుట 

6 కీటమి “గెలుపును నుర్వీశ్వరులకు | నేటికిం జింతింవ నెప్పుడుం గలుగ; 

తొ ల్లీంటి రాజులు దోర్చల క్రీడ | యెల్లగాః బోరిరి యిహాపరంబుల సథ 

గీ ర్షియుం బుణ్యంబుం (గియతోడం నోరి; | కర్తవ్య మిట్టిడి త్యత్రియులకును ; 
ర్ట యవనీశ్ళర, యొకటి చెప్పెదను | జేయుము కూడ చే. జేయక సూను, 

గాంగేయ కలశజ కర్భా దిరథులు | సంగదోద్దండులు చతురపాహస్తులు 
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పొలిసి పోయిరి పాండుపుత్తులచేత, | బలపరా[క్రమ దైవబల శక్తి వారి 
పాల గల్లుట గానంబడుచున్న దధిప! | వల పాండవులకు నిందిరావిభుండు 

శేఖమె కంటికీ వజప్పయు. బోత | -ఖీఖరంబుగం గాచి వేరియుండ ను 

ఈలోకమున గెల్భ నెవ్యరివశము? | బాలార్క. తేజులం జౌండునందనుల, 

నాలుగు కొమ్మల నాగంబురీతిం | జాలం గురుసై న్య సరసిలో జొచ్చి 

(క్రీడ సల్పుచునుండు. (గీడియెంతయును ; | వేడుక నదిగాక్ విను గజంబులను 

జెండాడు హరివోలెం జెండుచున్నాండు ; | పాండుసూనుండను పావకునకును 

గమలనాభుండను గాడు తాం గూడే ; | వివుతుల నీటు గావించుచున్నారు, 

గురుడు నశ్య కామ కృత వర్ష శకుని | ధరణి దక్కి-నయట్టి దండనాయకులు 

నీవు సీతీమ్ములు పీత్రనాభవులుం | గావలహాడియు మూయతశగాలగహాడి పాలు 

జూటించి విజయుండు పంధవుం దునిమె, | మాకేల కేవలమనుజుండే యతండు ! 

కన్నులారలో నీవు గనుంగొనుచుండం | దిన్న గాం బదియేడుదివసంబు లయ్యె 
చెక్కు చెమర్పక వేతీటవోవ | * నిక్క వై రులగెల్పు బఅుగవా ? నీవు. 

పరికింప రవిలేని పగలింటిపగిది | నురువడి మనృసెన్యమున్నది భూప! 
ఈ సేనం బరిమార్చ నిందసూనునకు | బాస చేసెద దృణ(పాయంబు సుమ్ము. 
2 హరితమ్ముయను భీము. డటం గలంకులను | అరయంగం దనకు సవోయమై నడవ 
గ అకుటర్జునుండను కాలోరగంబు | పజ తెంచి యిట మన పాణానిలంబు 
దవ్పీ[దావంగ నీవె తవిలిచూచెదవు, | కవ్చీన 3 కోపాగ్ని. గరువలిసుతుండు 
తనదు భుజాబలదర్బ్భంబుతోడ? | జన దీర్చుం గౌర వేశ్వర, నిన్ను బట్టి, 
ఇటుగాకమున్ను వివేకచిత్తమున | ఘటనతోడుత సంధి గావించుకొనుము. 
శరణన్న € జేళొను శమననందనుండ్యు | శరణన్న నీకునొచ్చెముగాదు వినుము (0) 
కారవాదధీశ యకారణంబైన | వై రంబుచేతను వడినొచ్చె గులము, 
కురుకులోత మ, దీర్ణకోవి క వశ్య | మరణంబుగల్లు సంబంధియు కము, 
తనయందు బలస త్త Ml ర్యముల్ గలుగ. | జను నాగహింపంగ జనవర్యులకును. 
పరులందు. చేజంబుపన గల్లెనేని కరమర్థిమై సంధి గావించుటొష్టు, 
శానుంట లోకత్రిశయమును నుంట్కు | తా నాశమునుబొందం దప్పు సర్వమును, 
వలవదు టైరంబువర్ణింపు మధిప! | వౌలిసిమిందటంగనంుణ్యంబు లె! 
1. నింక, 2. మతి, 8, శోకాన్ని, 4. ధర్మంబు, (మూ) 



శల్యపర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము 

శారీరమెత్తుట శాంతంబు వలయు; | పాటుకోపం బిహసర హాని గాడే! 

సమవ ర్హిసూనుండు సత్కపామూ ర్తి | రమణమై మోతం(డిరాజ్యభాగంబు 

సీకు నిక్క_మ్ముగా నెమ్మితోనొనంగు ; | చేకొనిదీనికై చింతింపవలదు, 

గురులకు. బరిచ్య గోరికావించు; | సరసు డాపుణ్యు. డజాతశ(తుండు ; 

ఇవాల నాతనితోడ సంధి గావింపు. | గాలిం బోవక (బదుకు గారవకులము. 

సిరివరునకు లెస్స చి తృంబువచ్చు ; | కరువలినుతు(డును గాండీవి కవలు 

శివమతి. గులహానిచేయంగ వెబుచి | యవనీశ్య ధర్శజునాజ్ఞ చేయుదురు. 

నెలకొని కురురాజ, నీకునై కాని | యలసి మా(ప్రాణరతార్గ మైకాదు. 

విదితేమై నాబుద్ధి వేదో క్రయు క్రి | నుద మొప్ప విన్ననిమ్ముల సౌఖ్య'మొదవు, ” 

అనిగాతను.ండు కారవాధీశ్ళరునకు | మనుబుద్ధి చెప్పిన మది బట్ట కతండు 

ఒకకొంత తడవూణజకుండియు మతీయు | వికలచిత్తాంగు.డైై విప్రున కనియె : 

“వ్వూా మేలుగీడును మతి నీవెగాన | సేమంబుగా బుద్ధి చెప్పితి వనఘఫు! 

నీకుమిక్కి-లి మాకు నెవ్యరులగు? | ఈకార్య మొనరించు టిది యట్టిదగును ; 

ఐనంగానిమ్ము నాయంకరంగమున | నీ నిర్ణయము చొర జేమిసేయుదును ! 

నంధికి నామది చన దెంచమైన | బంధువర్షంబుబు పగ వలదనలో. 

కై తవద్వ్వ్యూతంబు ఘటియించి గెలిచ్చి | భూతిమై ధర జాం బొగులంగంజేని, 

యురువుణ్య వా రాళి నుత్తమ సాధిం | ధరణి న యోనిజ (చాపదీ దేవి 

నరయ రజన్యల నట నేకనన్తు | నిరుగేలం దలవట్టి యీడ్చి తెప్పించి, 

సరసిజాక్షుడు వచ్చి నంధి గమ్మన్న 1 గరిమ నాబేవువిం గడు నిషేధించి, 

బాలుని నభిమన్ను 1 చఛ్రాపంబు నాక్ | యాలంబుభోపల నలమి చంపించి, 

యువరాజు. బడంగ్యా యుబ్బీ ఊాఖీము6 | డవలీల ర కృంబు లటు దావ జూచి 

నెలకొని యేను జన్మించిన మొదలు (?) | కలబంధువుబనెల్ల ౬ గలనం జంవించ్చి 

పాండ వేయులఈ6 గస్ట్రపిచి యందంద । దండిగా వా(డీమి దటుగక తిరిగి 

సార్య భౌమణ్యంబు సలిపి యిందాం | గర్వాభిమానంబు గడుంబేర్చి ధాత్రి 

నరులచే నొరులచే నవమానపడక' | బిరుదుగట్లిన పెద్ద పేరు వహించి, 

కడ సారమున సంధి కడ కియ్యకొనుట | కడు కష్ట సరకంబు 7 కొంటగాడే ! 

ఇంక చెక్కొ_డినంధి ! యెక్కడి(బదుకు ! | పంకజాక్షునితోడం "బొండ వేయులను 

1. భావంబు, (మూ) 



రొ ద్విపద భారతము 

గలహించి చంపుదుం గా బేని భీష్మ | కలశజ సెంధన కర్థా దిబంధు 

హి*తులేంగ లోకంబు శేంపదుంగాక. | మతిచదలయల సంధి మగపాండి యగుసె! 

మీమాట విననై తీ మిన్నక యనక | యామహాత్శక, యిదియొస్సన గొనుండు, 

తచ్చన మాటల "దె దైన్యవ్భల్త తికిని | జొచ్చునాతీ(డు భూమి 1 భూరుంజే తీలంస ! 

అంతేకం'ఖును జచ్చుటది మేలుగాటె! | పంతంబువోడుతం 'బార్థివులకును. 

కాదువో మీమాట కడువింటినేని | మోదించి ననుజూచి మొలక నవ్వులను 

చెప్పదె _జొపది దినవావు గాగ! | శప్పార నవ్యండె కరువలిసుతుండు ! 

ఆచంద్ర తారార్క_ మగు మానముడిగి | నీచనృ త్తికి నింక వేవేల చొత్తు! 

అనవుడు నపుడు నయ్యవనిపాలకులు | వినుతించి మెచ్చి రవ్విభుని వాక్యములు, 

దుర్యోధనుండు నిబిరంబు విడిచి సరస్వతీ వీళంబు చేరుట 

కృప (చాణి సౌబల కృత వర్మ శల్యు | లపుడు రా రాజున కనిరి కొంపీంచి : 

“కారవనాథ యిక్కడ నుంటిమేని | వారు కర్దనింజంపి వత్తురొయు మొ ! 

ఈ రాత్రి మన మొక్క మెడకు బోవలయు | గారవంబుస, " ” నన్న లోడు సంతసిల్లి 

వడి నంత యోజనద్యయము తొలంగి | నడచి నరన్వతీ నదిపొంత విడిసి 

యిష్లాన్న శృప్తులై యేపు వహింప | సృష్టీశరునిజూచి నే సిన లిట్లని5 ; వ 

* చేర్పున నోర్పున నిఖల పైన్యముల. | గూర్చనోవియు శ క్రి ఘో'రాజింబోర 

నోవీన వీరుని నొకని సేనలకుం | బాపుగా దళవాయి పట్టంబు గట్టు.” 

అనుడు దుర్యోధను. డాహ్లాదమంది | యిన నన్ని భాకారు నేకాంగవీరు 
గరీశ వరలబ్ద కారణజన్ను | శరారు ద్రోణాచార్యసుతు(జూచి పలికి; 

క్ష అనాత్మ, విను ధనురాచార్యునట్లు | పనివడి నేనానిపట్టంబు పూని 

యా పాండవేయుల నాజిలో గెలిచి | భూపాలకత్వంబు పొందింభునన్ను . ”” 
అనిన నశ్యశ్ఞామ యారాజుజూచ్చి | “యను, యి మద దేశాధీశరుండు 
ఆతొరకజితుండు బృం దారకావలికి | నారం జమూపతి మైనట్లిపగిది 

నేనాధిపత్యంబు చేసినజాలు | మూనుగా విజయంబు మన శకేమి(బా౭శి ) 

కావున సీతని ఘనత పట్టంబు | వేవేగం గావింపు వేడృతో. *” ననిన 
శల్యుని నప్పుడు సరవి రారాజు | లౌల్యవ_ర్తనల6 'జెలంగి (పార్థించి, 

॥ కూన్యుందే. (మూ) 



శల్యపర్వ్యము ; (ప్రథమా శ్యాసము 

“ యట లేనిపు పుణ్యుల కా పుల క్రిఫుడు | జజ జులు పొందింప నిడి సమయంబు, 

శరవృష్టి గురియించి శ తులనెల్ల 6 | ఒరలో జయించి చేపట్టి నన్ని పుడు 

జగతి యేలీంపు మాచం(దార్కముగను |... 0 . 00 .., 00 

నేనాధిపత్యంబు చేస్పడి వరము | ఫూనకనారచ్చి బుద్ధిమన్ని ంవు. ”' 

అనవుడు నుబేళుం జారాజుకొనియి ౩ | * అనఘ నాకిం తేల ! యాదికాలమున 

గానకొని నిన్ను నేంగూడిన నాండె | మొనసి యర్ల( పాణముల నిచ్చినాండ. 

ఇంక నోపలేనన్న నెలమి నీకిచ్చు |! (పకట మయ్యిన మాటప్టెందుం బోవు ! 

నాకోపవహ్ని చే నరకృష్ణు లనెడి | 1 భీకరాటవులను జేర్చి కాల్చెదను. 

కలశజ 7౫ ౦గేయ కర్ణుల వాటు | పొలుపారలా నేండు పొల్ల చేసెదను 

ఖఘునుండు శల్యునితోడి కయ్యంబు ఇాలు | నని పాండవేయుల నాడుకోం జేతు.” 

దుర్వోధనుండు శల్యుని నీనాధిసతిగాం చేయట 

అనిన: భూవతి మెచ్చి యమలోదకములు | కనక కుంభంబుల. గడంకం బెప్పించి 

యభిషేక మొనరించి యఖలసేనలకు. | (బభుండవు గమ్ముని పట్టంబుగ స్పై. 

అట ధర్శనందనుం డ త్తెజం గెటీంగి | పటుగతి నిందిరాపతికి నిట్లనియె ; 

“ సుద్దులేమెజు.౫వు ; చూడంగ ఏంత | సుద్దులువో మధుసూదన, వింకు ! 

కౌరవ వేశ్వరుందంటు కణల్ మ(దేశు | నారయట్టముగళ్తై నది[కొ త్తగాటె! 

కావున నీ రాచకార్య భారంబు | బ్రీవెయుంగుదుగాక యేమెటుంసదుమె ! 

అవని. బాండవ రకు ణార్థంబు గాల | నవతరించిన చేవుడవు గావె కృవ్ల ! 

శల్యుడు మిక్కిలి సాహాసో త్ర తమ6డ | తుల్య "లేనోనిధి తోడరంగరాదు ; 

మామది దలపోసి మెలయ.  జెంతయును ; | ఈ మ(దపతిచేత చమిగాలలదొ | |» 

అనవుడు (శీ (శకము. డది యట్టిదగును; | ఫఘనుండ, నీకీడు గాలలంజె శల్యుండు ! 

కొలనజ గాంగేయ కర్ణాదిరథుల | బలిమికం'టును వాడు బలియుండుగాంజె ! 

జెడిదుండు ; ఈతనిబీరంబు కలిమి | కడు నమ్మియున్నా(డు కౌర వేళ్వరుండు. 

భీమార్జునులు వాని భేదింపతేరు ; | ధీమతి సాత్యకి దృష్టింపలేండు ; 

(దుపదాత్సీజు(డు వాని దొడరంగలే(డు ; | నిపుణత. 2 గవలువానిని నొంపలేరు ; 

చతురుం డాపీరుం డసాధ్యు. డెవ్యరికి; | శ్నీతినాథ, సీచేతం జెచ్చెరం గూలు, 

1. భీకరారాటని. 2, వలువాని నొప్పింప, (మూ) 



౧6౮ ద్విపద భారతము 

మేనమామనుమాట మోమదిమణజచీి | పూనిఖండింపు మద్భుత కె "ర్యమహి మ 

గురు ఛీష్మురాజ్రేయ ఘూరవారిభులు | వరుసదాంటినయట్టి వారికింకొక 

కాలువ దాటుట కడిందియే 1 చెప్పు? | ఈలీల రారాజు సీల్లిననాండె 

నకల సౌఖ్యంబులు సమకూరెమనకు; | సక లేశ, శల్యునిం జంపితిననుము, ”” 

అనవుడు సమవ ర్తియాత్మజుం డనియె : | “ అనభుచారిత్ర నీయాజ్ఞ చేసెదను; 

ఈశల్యుం 'దెగటార్చ నేమున్ను (పతిన | నేసినవాండను సృష్టీ ళు "లెజటులం 

పీచు శల్యుని జంపీ నీదయకలిమి | భూచ(క్రమెల్లను బొస౫ నేలదను ” 

అని పద్దనాభుని ననుజన్హు (దుపద | తనయుల దొరలను దగుపడ వాళ్లం 
బనిచి నిద్రింపంగం చార్జి వేశ్వరుండు | సునిశితగతి శయ్య సుఖియించె నంత 

ఆరా(తీయేనిట నరుదెంచి మోకు | ఏరు రాభేయుని వృత్తాంత మెల్ల 

వినిపించి, మజియును వెనంబబోయి యీను | గనునంత, ౩ నటశేపకడ మేలుకాంచి 

వీరును వారును వినుత వాద్యములు | బోరుకలంగ నార్పులు మిన్ను ముట్ట 

వచ్చుచోం గృ పకృత వర్నసౌబణులు | నచ్చుగా రారాజు నని రొక్క_మాట ; 

“పారి నొక్కడొక్కండె పోయి పాండవుల | నొరయక యిందటు నొక్క-యుద్ధతిని 

వె పడ పోరినం బరగ జయంబు | నేపొందు నిందజు కిదియ మతీంబు. 

ఒకనికి నొక్కరు నొనరం (బావగుచు | నకలంక నృ త్తివై నని సేయవలయుం 

ఇటుగాక 8 వేజిమి నెవ్యండు చనిన | నట నొంటిం బోలెడు నవ్యానిం జూచి 

కొనరి తౌ వానిని శూడుకోకున్న( | బసనై న యముశా స్పి పడువా(డుమోాంద, ” 

అని ఘోర సత్యంబు లాడుచునుండ | మొనలకు శల్యుండు ముందట నడవ 

గలహోస్టిం బుష్కురాగమునం బూరింపం | గలిగిన మదగంధ గజములు నడవ, 

జగములు కంపింప సప్తగాడ్చులను | జెగడెడు సా(మాణి తేజులు నడవ, 
రమణమె వెలుంగు తారావిలాసముల | (కమమున( చేరులు (కందుగా నడవ, 

ధృతిం జెంపుతో మృత్యు చేవతనై. నం | (బ్రతిననోచ్చెడు వీరభటకోట్లు నడవం 
గురువీరు లీభంగిం నోరిరాం జూచి | పరువడి నేతెంచె. బాడవసేన. ” 
అనవిని ధృత రాష్ట్రం డాత్శలోం గలల్న్ | మునుకొని భేర్యంబు మొగినూంత బేసి ; 

“సంజయ, గాంగేయువావుతో. దొలుత్. | గంజాప సుతుచావు గలకజుచావు 

విన్న నాచెవులకు వేనటణగా | బన్న గధ్యజ మ(ద్రపతులు చచ్చుట యు 

1. చంపు. లి నొక్క_డ శేపకడయు, రీ, వేడిమి, (మా) 



= తు (పథవ ఇస sre కల్యపర్వము ; (కథ గా శాంసము 

నిక్క ౦బు చెప్పుమా నెట్ భయంబుడీగి | మిక్కిలి మఃఖ మి మయి ఫఘనంబుగను, 

యమసూతి శల్యుని నని సెట్లుచంపె? | రమణ ఫీగూండు రారాజు నెట్లణంచె ! 

మలసీ పాండవులకు మనవారికపుడు | కలసేన నా కెటుంగంగం జెప్పు” మనిన 

'ఎలమి భూానర్క మనకిటం బదునొకడు | వేలేగులు ఎ దివేలు వేనూరు 

గజములు, రెండులక్షల ఘోటకములు, | కుజనవీకులు(?) మూడుకోట్ల కాల్బలము, 
వారికీ నార్వేలు వరరథంబులును, | ఏరంబుగల మూయవేల గజములు, 

గుజ్జంబు లొెకలవ్ష కోటికాల్బలము, జిళ్డును కాలాగ్ని శిఖల చందమున 

నిరువాయ వేర్వేజునిట నదిరించి | బకవసంబు 5. దలపడు వోట శల్యుం 

డల సర్వ్యతోభ్యద మను మహావ్యూహ | మిల సంభటించి తాశేచి పోరాడ 

నెక్కిన-వోటం జెంషెక్కి_ యాలోన | నక్కాజంబుగంల కొండ వారవీందములు 

వెలిగించి కౌరవ 1ఏరోత్సల ము?) | చెలునుబు మగిడింపంజేయు చందమున 

| 

కురుపొండవుల పదునెనిమిద వనాంటి యుద్ధ (వారంఛమాు 

నొనర దివాకరుండు యాది యెక్కి. | అనఘ సేనలునెండు నాన్చి నారృటయుం 

జలీయించె నభము ; దికకమల్లాడె; 1 జలధులు ఫఘూర్షి ల్లె ; జగము భీతిల్లె ; 

కరులతో నురువడిం గరులువమూర్కొనియె ; | తురగతండములతో. దురగంబులార సె; 

శేరులు లేరులం బెగువమార్కొనియె ; |! పీకభటాళితో పీరులుతొడరి 

సురలు నచ్చెరువుగా. జూడం బోరలను | గురుపాండవులకు సంకులయుద్ధమయ్యె. 

శింజినీరవము హేపీత ఖురధ్యనులు | కుంజర ఘీంకార ఘోరనాదములుం 

గరవాలనుల (మోంత ఘనరథ నినద | మరయంగ విర కాహాళ నిస్యనములుం 

Xప్పె నాకీర్ల మె గగనభాగంబు | ముప్పిరిగా ; సముజ్జ go కీర్తి 

పోవక పోరాట భూరిసైన కములు | గావింప్క మాధవ కాలంబు నాటి 

నడ మోదుంగలరీతి నవ్యర_కృముల | నొడికమై యొప్పుల నొప్పుచునుండె, 

మృదువైన భగ్న పు 2మెదడదిజోంప్తి | యొదవిన యొముకలనుగ్గు సైకతము, 

అరయవింజావుర లంచలగములు, | ధరణిపె 6 గూలిన తలలు. తామరలు, ర 
(o 

నెలకొనిపాజిన నెత్తురు నీరు | జలధియో యననొప్పె సమరాంగణంబు, 

1. నీలో, 2 మేదళ్ల. (మూ) 
107? 



భారత మః గై దివ దో 

జిప్పథికు కీమసేవార్థ్యను లాక్ | యుపొంగి శంఖంబులొప్ప (మోాయించి 

కదిపిన? జెనుభ్గీతీ ౫ జగజవణణీ | యదచవేది మ- నన అప్పును ౮ టె 

పాజిన సేనాధిపతిచూచి తవు | సారథిం బగొశే సచ్యల మగ్గలీంస 

(అలగి యుధిష్టిరుంత దె క యు నన) | దంపెని యట గాల్యత్రవ్లుచు గ్నూ యదు, 

కడయక తొంగాదు ఈ? నన్ను గెలువ | శొడరి బేవ*ను దులో న వశథమె! 

తలు సుమ ముస సేన ధర్మజూమి ౩౦వ 6 | దటీశున మెజుమెదం దన సేన నెల్ల. 

నిన్ను మెచ్చి. చెద నేయు నాకిలిమిం ! ఒన్ను గా నాబాహుుుంబమును జూం. 

అనవుడు సూకతుం డయ్యుమసూతిమిోం౧౯ | ౧ని విచతత శెట్టిగాం దేరు విప 

నామ్మద పతి మెచ్చి యపు 2%౧హింది | యా మేటి జాశుచో సట మన సేన 

పాజకో యమ్మ్యదపతిం గూయకొనుచు. | వారియాశనల భోరు వడి ఘోరమయ్యె. 
౮ 2 = నకు ముడు కర్గుపు (తుల జి[త సనాదుల నుడీయించుట 

వానికి ఘోరాహూవబులో నపుడు | భావించి నకులుండు భానుజుకొడుకు 

చిత్రనేనునిమోంద శిత రసములు | చిత్రంబుగా నేయం జిడిముడివడక 

రణగరిష్టుండగు రవిమనువముండు | కంల జకునిమె వమా దేయుని విల్లు. 

తనివి యంతట మూూయుతూప్రుల నతన | నున నిటలస్ట్రలిం గాండిపో జేసి 

తురగ ధ్వజ ంబు?'( (ద్రుంచి సారథిని | శీరముటు గూల్చిన క్షితికి లంఘేంచి 

పవిపాణియునుబోలె భాహోర్లళన నం | డివిరి ఖడ్డషుకేలం (దిప్పుచుం గదిసి 

ధీగండై యాతని తేరిపై కలికి | దాసణంబుగ వాని తల దెప్వనే ం 

రణభూమి వహాతుయంైన ర రవిపొత్రుంజూచి | పణుతింపుచును నాన్చిం 'బాండవ సేన, 

బలీ చిత నే సనుంక పడయూాల్కి వాని | కలగిన యనుజన్ను లధికరోషమున 

సత్య నేనుండు సుశర్ముండు గడి | యత్యుగు స కులువై నార్బ్చుచు. గదియ 

నవిఠళమతి * వ్వ్ యస్జువానుజుండు | రవళినో జేజొక్క_ రథ మప్పూ డెక్కి 

ధనువు మోపెట్టి యళ ఆ సతి సత్య సేను | ధనునుఖండించి రథ్యములం గూల్పుటుయ్సు 

వాడొక్కరథ మక్కి. వరఇణానమంది | వాండికోలల 'చెంట వక్ష్సంబు నేయ, 
నరుతీమ్మ్లుం డపుడొక్కనారసంబునను | అకుజార నేసిన, నాసత్య సేను ౪ 
తలంకళ సకులుని ధనువు ఖండీంచె. | ఎలయంగ వేజొక్కం విలుడాట్బ తీవ 

శరములేయుచు వానిచాపంబు దునిమి | తరమిడి మ్మాదినందనుడు కొదమునం 



ఇల్యన ర్యము ; (వథమా శ్వ్యౌాసమః (ఏ 

గాలోరగవము రీతి గరళంబు (గక్కు- 1 నాలిక దాపు వ్ క్కి టానిపి ౧ బటు 

మండుచు నదెవచ్చి వుంటలతోేడ | దండిగో నానీఏ తలం (ఇంచి నె చే, 

ఆ సుశర్ముండు తీనయన ఇ సాటునకు | ానుల్లి ద్ హాన్ని కణములు. దొతాల 

నరయం గాలానలంజగునట్లి తీవ | శెరవ్చవ్టి. గవ్పిస, సహా దేవ్రునన్న 
ల ల! 

శ్ర 

"తానును దోర్షండ దారుణా(స్ర్రుములు | పూనిక నేయ నప్పుడు వాండుగ నలి 

"లేరు భగ్న ము సేయ, ధృణిఖీముకొడురు | శతేశెక్కి_ ఏజయపదీప్తులు నిగుడ 

నా (శుతసోముండు నట సహాయముగ | గాసిల్డ నేకినం గడునట్లి వాండు 

ఛై 

ఇద్దజ్సుపై ముని బేక్కి-హు పరంప | త్రష్షయు నేసివల దగమొా। (దిసుతుండు 

చండివు నొకయరచం,ద బాణ న | ఖుడించె నాతని ఘంళిరంబపుడు. 
థి" శ 

రా థేయసుతులిట్టు రణములోం బడిన | గోధ భైరవుని యాకృతి శల్యుండలిగి 

ఏరరసస్ఫూ రి విజముంబెసంగ | * దారుణ నందా నాని ము సేషీ పేర్చి; 
అలాట్ ఓ 

7 

తనపేనలును బాండుతీనయుని సేన | *నయుంబుం బోరుచో సపజేమి చెప్పుల! 

బె ఛైన మదకరి బృంహితధ్యనులు | వాల్ల కలోల ఘంటా రావములును 
an? (2 | ణం లా 

బడగల రవళియు6 బటురథ ధ్వనులు | నడుగక పెళ న పలంకారములును 
యా 

శరీమృదం* గంభీర. 'దములు | భూరి ఛోంకృతులు | నఖ్లోోకుథ్టి నంటి 

దొరలు న్ష్లిం రియ. (ద్రుపద సందనులం | సుర వడీ ౫ న ar ఎడి సెం మనవారు 

దోరకొని పోరుచోం దుహినాంళు వంశ ! | 1ర మిర్ధి సందడీ కయ్యుంబులోన 
నే 

నందలి గడ్ కయి తా నధిక రోహునం | క. స ట్యుండుు గ స్పూ ది “మంటి యి ( 
గ్; (న ఇ) 

బవమానతీనయుని బలభఖ్చేచనుతునిం | గఎ_ శై నీయ శిఖండి ఎర్లములం 

న్డ్ జో న (1 వ్ కేజీ ha కా. ww అ (ఖో లీ hg * 

బటు శిలీముఖముల పొలుసేయుచును |! జటుల సి” gue ఉ స్కాం సేయు చును 
| శీ 

గరుల నశ్యంబుల సునరథావళ్గులం | దతీమి ఖండీంచి విదారించుట యున్సు 

గనులొని చేన కకాపికలుగను | వెనుళొని భర్షజు వె వపకకులా టె, 

అప్పూడు ధర్మజు. డధికరోపమునం | దప్పక మజేకుం దజీమి వారించీ 

శిత శ్రిలీముఖముల? జిక్కువర్చుటయు, | నతుల రౌ(ద్రా కారుండ్రై మ్యవవిభుండు 

యమసూతి చనువుర నేడుబొణములం | గమహున నాటింపం గడుణగోప మొసలి 

యదలించి సహాబేవుం డై శ దుబెి ణము | త్రుపెమా:' నుందు త్రో సస 2 మ్రల 

'బాంబాల తనయులు బహుమౌొర్షణ ములు | మంచి (చె ఎదిసుకుల్ వజటబుగసట ఒ్యులును |e 

1+ ధారుణి, (నోవా) 



౧౮ ద్యినద భారత్ ము 

ధర్భతనూజుండు దశ విశిఖములు | 'బేర్చితో చేయుచు భికరన్ఫూ ర్తి 

దురము శల్వునితోడం దొడలి సేయంగం, | బరువడి నతనికి బానటగాల(ం 
గృత వర్గ శకుని యలూరోండు నుజీయు (౧) | :పతిమోాటు నీదుతనూజులు. గవిసి 

యరుదార వారినేయంగ (జాణిచాచి | యగినేనం దాశీ భయంకరంబుగను 

బది పడి శరములం బాండ వేయులను | అదలించి యీయుచో, నంతటిలోన 
మాగుతివాయముల మ్య టేశ్యరుండు | ఘూరావావంబునం గాలు, భీముండు 

పాద చారంబున బస మ్మాడదినుతులు |! ఆనటం దనకు సహాంయ మై మెలలో 

గదతిప్పుచును నేన గదనోర్విం గూల్చి, | అవిచూచి మ బేళుం డాత్త ్రంగోవించి 

సవాదేవు కేరి యశ్వ్శములం గూల్చుటయు, | మహిత వికమేెకేళి మ బేళుకొడుకు 
పులిమో(దయంబోను జంబుకము చందమున. | దలతక యవ్మూ(దితీ నయునిందాంక 

వాలును బలకయు వడింగొని యతండు | నేలకు లంఘించి నెక్ మామచూడ 
దండించి మజందిని దల దెగంగొట్టి | యొండురథంబున కోడక చనియె, 
తీనయుండు తెగిన మదక్షుమావిభుడు | చెసకునం బాండవనేనలం గలంచి 
కమలాకరంబున గంధసింధుర మ | సమశ క్రి శో (గడ సలుపు చందమున 
బలశాలి ధగ్భజుకై ంటేరు పజవీ | 1 జిలుగుట మ్ముల భీతిచిలుకంగనేసె. 

శల్య భీమ నేనుల గదాయుద్ధను 

అడి భీముడీశ్రీ ంచి హో పోకు మనుచు | గదయూంచి మ్మేశుం గడశనదల్సి 
(ఇళయ కొలమునా(టీ అరవుపగిదె | నలిగి కల్పానలుంకై మంట ఆస 
గదిసిన్స శల్యుండు కోడునల్లీ యపుడు | మదమున నుప్బాంగీ మారుతిం జూచి, 
“యేలరా మారుతి యేను ధర్హజుండు | నాలంబునేయ మోయన్నను గడచి 
వచ్చితి ! నాయాడువాండవా నీవు? | ఒచ్చెమొందవె కోర్టు నోకొమైం జేనకి ? 
ఇదె నజ్రనిభమైన యీతోమరమున | హృదయంబుం బొడివెదనిటం దప్పుకొనుము. 
దీనం బిల్చితి దిక్కులవారిం; | బూని చూ చెద దవ్పీపోయెడు వాని. ” 
అని భీకరాకారమగు నన్ని కణము | లినరుండలము గప్ప నెసల౫ నంకింఛి 
తోమరంబున భీము దోడింబడం బొడిచె, | ౪ఆమియియబొడిచిన నతండది వేతం 

మము అల 

le చీలుతు, (మూ 



న] ల్యపర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము 

గొని బిట్టువొడిచిన, గొనకొనినొచ్చి | కినిసి శల్యుండు బోర(క్రించుగా. జడియె, 

పడి యంతీళో గొబ్బున లేచి పేర్చి | యడరి వ(జము దాల్ను నమ ేందురీతి 

శూలంబు ధరియించు ళూలిచందమునం | గాలదండముపూను కాలుని భంగిం 

గరమున నొక్కముడ్లర మక్థి బూన్క | నసదార వాయుజుం డట్టహాసమున 

(గద కేలంగాని స ఖంబుగానడరం ) | గదలక శట్యుండు కడ్మిమె నిలిచె 

నసూరుతలీ తానాంజె మృజేశుడొండె | సరణంబున (2) నని యిణయెల్లం బొగడ 

సార్క్పుల నూర్పుల నడరునుంకృతుల | నేర్చుల నోర్చుం నిగిడి యిద్దజును 

ఆంకెటువై చు గోరాజుల భంగి | నంకించి గడె త్తి యడరిహుమ్మృనుచు 
నురములు శిరములు నూరులు బరులు | కరములు నరములు కంఠనాళములు 

౧౫ 

ముక్కులు చెక్కులు మోములక్కు_లును | నొక్కనమంబుగా నొనరం గొట్టుచును 

ననిచిన పంచాననంబులం బోలి | ఘనముగా ర క్ష మంగంబుల దొరులో 

నొక్కట మూగ్చిల్హియుర్వి_పై6 బడిన, | జక్క-టి నాకృపాచార్యు. డేతెంచి 

'తానెక్కరథముమై. దగ శల్యునునిచి | మూానుగా6 బోవ నమ్మాగతి తెలిసి 

కనుంగొని “పోకు పో కని కూడయబాణె | మునుకొని రారాజు మొగినది చూచి 

“యం బెందుం. బోయెదవనిలజ, తిరుగు | మిందురిమ ని వచ్చి యిల భథీముందాంగె. 

అదిగని ధర్మజు. డట పోశుపోకు | మిదె యున్నవాండ నన్ని దెచూడు” మనుచు 

ననిసేయం గడలిన, నా చీకి తానుం | డనయంబు గోపించి యధిపు రశ్లుదుర 

“ ననుజూడు ధర జి ననుజూడు ’ మనుచు | నెనయంగ రారాజు నీకీ ంచి పలికె; 

“ బ్లమి దుర్యోధన, యేలత్రుశ్లైదను ! | తాలిమి మూాస్యామి తమ్ముండవనుచు( 

జేకాచినాండ నేంజెనక నీవెంత! | వకీడు వచ్చునో యిటం జూచుకొనుము. ” 

అని పెక్కు బాణంబు లకోనిసై €గురియ | ననయంబు గోపించి యాకురురాజు 

నవి శీఘగతిం (ద్రుంచి యార్చిమిన్న (ద్రువ | బవినిభంజై నట్టి _పాసంబుపూని 

యురుతర (పభలతోనుంకించి వెచి | ధరం జేశితానుని తీల (దుంచ్చివై చెం 

అటు చేకితొనుండు నాతుండైనం జూచి | పటు పరాశక్రమ్ములెన పాండునందనుఖు 

కుతుఖబలంబుల మాద గోవీంచి నడవ | గరిమ ధర శ్రజాండును గౌర వేశ్యరుండు 

వావిరి. భోరిరి ; వడీ నంతీలోనం | "బొవనియును మృదపతియు మార్కొనిరి, 

ఆ కగృపాచార్యుండు నమేంద్రసుతుండ | డీకొని రణములోం. దేగి పోరి రధిప! 

పరువడీ నకులుండు పోరువస్ఫూ గి | సాందిమై (దోణాతృజుండుం దలపడిది, 



౧౬ ద్వి ప పద భొరతీము 

ఆ సవాటేవుండు నయ్యులూకుండు | నాసమయంబున ననికెసుర్పడి3. 
మోణీపై (ద్రుపడాత్న జుం గృతీ వర | జాణ్బలే తొడరిరి నమంంబుసేయ. 

సౌబలసుతులుం బాంచాలిసూనుంంను | ఫ్బలి 3 సమ్ములం దెగి పోరరపుడు, 

కాలసన్ని భులు [తిగర్తుల: మూయ | వేలరథంబుల వీరాధివరుటు 

శాంతేయ సేనతో. గలిసి పోరంగ | నంశ నేమవనచ్చు నధివాథ, వినుము 

బంధురంబైన యాబవరంబులోనం | బెంధూలి మిన్నును బృథివియు. గప్పె. 

చీకటి మించిన సే సేనలిర్యాగు | నొపిడ్ నల్. గాన రాక 

తమచేతి దివ్యశ్యస్త్రుముల న్నత్తకుము | గమకనుడంగినం ౫డల బిట్ల చె 
జూల) 

భర)జాదుంల. శల్యుని పెం దలవడాట 

మ(బేశుం డప్పుడు వముహ తొ్ర్రుగ్ సతు | ము, దగా ధర్శ్భ్యజు ముగి గాడ వేసె, 

వసినం గోవీంచి యివుపంచకి మాన | మోసనాతని జొహ్మ్లి మునుంగ నొప్పించి 

మందపహాోసముబేసి * మామ్మ యిబేమి | మండే మేలంబున మానే సెదవు ? 

కర కఠోరవాక ంబుిుల మున్ను | క్షణుచి లేసు సీతగా జేశస 
ద ర ౨ ర 

చుట్టపువాండని చరాచితిం గాక | యిట్ట్-ో బగవాండ 1 విట్టగు కతు 

అనఘ దుర్యోధను న నం బనియేమి ! | నిన. జంవినపుడుగా చెగుతెల్ల 6 దీటు. 

భూర్భువ స్స (ర్లోోకములు చొచ్చి నని | మగార్చుటి రారాజు నాజి. జంపెదము. 

ఎట బోవవచ్చు నాయెదుట గర్వించి! | కటకటా ! నీవెఖుంగవె వాని సేత ! 

తగభీముగదకు నాతని (ప్రాణములకు | దగులైనచందంబు తప్పిపోయెడిన ! 
తద్దయు నీమదిం దగ మేనణుామ | ముద్దులు 2 గుడిచెను మొగి వీయనా"క 

యిశనైన భూభాగ మీప్పించు చా | నిత నేం యా-యర్థ మోనోప ేని 

మయైదూళ్టు కడసారిశై న నిపింపు | ఈదెన నిటం దాము నేము€ గూాజెదము, 
చూపిచెప్సితిం గాని చూడుమోవా(డు | ఏపార నిచ్చునో యీపన్షైలెన ! 

మయా 

ఇనుముగూడినయగ్నీ యిల (వేటువడీన | యనువున సీమాంద నట భార మొంజె. 

మాచిపోరాడుము సురుగకు, *” మనిన | నాచతురాత్నుతో ; ననియె శల్యుండు ; 

“పల ధర్నజ, నీవు నిష్పుడు ని నొస్య | సీలీలం బలిశెద పది నీకుందగునె ! 

ఎనయంగ హిత పురోహిత మం[తివరులు | ఏీనుమున్న బుద్ధులు మక్ రా రాజు 

చం విట్లాడు. శం గురిసీన, (మూ) 



శల్యవర్వ: అ; (ప్రథమాశ్వాసము భతి 

ఫ్కుత్ర మిత్రుల బంధు భూప యు క గం | జితనె ఖగి దణక్లి తిం 'హూలనేసీ 

నిన్నేలకరాడెడు ; నృపుడు రారాజు | సన్నుత మాస భూవణమైనవా(డు 

సూది మోసపెజునంతే చోటు తానీక | నాదించువాండు ఛావాకన్షిను ల్ పినునె ! 

అది ! గాళ సేనల కధిపుగానన్ను | ఇదం 6 బట్టకు గట్ట ముగి; నమ్మినాండు. 

బ్రంతీకంెటను మేలు సెపగ్గండు చేయు ? | సంతంబుతో వానిపగ నీయ వాండ, 

చరాడుము నాచేతి చుజు” కని యొక్క. | వేడి నారసమేర్ని ఏక నాటించె. 

సాటింప సమన రి సందనుండపుడు | భాటించి యాతని చస్రైరక్షకునిం 

కంద నేనుని నర్జచంద బొణమున | హాం నీధితులతోం జట్టలు వూపి, 

అప్పుడు శె సేయు డనిల నందనుయి6 | జెప్ప జ్మిత మాయం జేపబలంబు 

పాంచాలముఖు రలు (పతీవింధ్యుండాది | మించి మహాోరథుల్ మిక్కు-టంబుగను 

బొదివిన, శల్యుండుప్పొంగి యదల్సి | యుదరి ధర్శజు. బదియు[గబ"ణమ ల 

శె నేయు నెనివిది శరముల భీము | నేనింట నుబ్బుపో నేసియుం జేది 

బలముల నుగ్గాడి (పతివింధ్యుండాది | బలియుర నెల్లను బలువిడి నొంచీ 

గ గ్భించుటయుం జూచి కడలి ధర్భజుండు | మార్యిటంకృతి చేసి మ బేకుమాంద. 

దజచుగా నప్పుడు దారుణా(స్రు”- లం | బజయలుగా వాని 'పడగేయుటయును, 

గాలనందను భీము గవల సాత్యకిని | నాలోన. బడిటం బదొాజు బాణముల 

నొప్పింప్క భీమ సేనుండాది ఏరు | .ప్వు డమ్ములనాన యతనిపె 6 గురియ 

వారివై నలిగి త్మీవప్రదరముల | ఘోరాజి చేలకు గొలకు-దెచ్చె. 

ఎపి పీరధ్యజం బె కించి మించి | బలు నారసంబేసెం బవవానసుతుండు. 

శె నేయుండట స ప్తశరములు పఅపె. | పూని యికది నూ(డ్రిపుత్రులేయటయుం 

దృణముగా వారి మ(దేశుండునెంచి | గణన మూారుతియాది "నా నలువురమ 

ఇరువదింటను ముప్పదింట చేనింటం ! బరువడి మూంటను ఒరలో నొప్పించి 

నకులానుజుని విల్లు నడిమికి నిక, | నొకవిబ్లు దాల్చి యణయ్యాధు కోపించి 

తూవెండమ్మ్లులు మీనం దూటంగ చేసి? | “ ఓమామ్మ యిక నేడనొదిలౌదు వెపువు! 

మమొదిల్ నీవేలోక మొగిం జొ చ్చెదింక ? | విదళింతుం కీల విడుతును నిన్ను! 

నూూపగవాని నిమ్మాహి. గూడినట్టి | పాపకర్ముఃడ, నిన్ను బట్టి మర్షింతు, 

తల్లితోయిట్టిన ధర్మంబు దలంచి | (పల్లు నిన్ను గాపాడితింగాక, 

 ప్రానానాననానానాలాల 

1. “గానసేనల, (మూ) 



రాకా - ద్విపద భారతము 

నీకు మాయన్న కు సె.శయంతరము ? | ఆకాక మావిక మది యీడశీడ ! 
మహనీయుండైన ధర్మజునకు నీకు | మహినెన్నలా వా_స్టిమ శ కాంతరంబు, 
సూత సంభివు లే వొనివిన సీకు | జూతియు వీతియన్ జాడలు గల! 

ఏమని బచ్చితి ఏ రణంబునకు ? | నోమామి, సిగ్గులేదో కాకనీకు | 
సీనరి వాడలో వీవ్రుండి దగదు ; | ఆ సూతసంభవు నటం గూడుకొనుము ; 

సీ మన్నిగొనియెద నిలువు మించుకయు ; | నీ మేనయల్లుని నిజశ క్రి చూడు, ”” 
మనీ త్రీ వశ నృంబు లందంద పజప | మునుకొని కోపించి మువ్వుర నట్లు 

పూర్షణాఎళి బిట్టు మలగొననేయ | భర్షుకై వడి యముపట్టి యాలోన 
నురుతర రక బుళోేలి మై గమ్మ | శరముల (గుచ్చ నాశల్వుని జొమ్ము. 
(గుచ్చిన సమవర్రికొడుకు వాపంబు | నచ్చుగా ఖండింప్క నంతటిలోన 
నొంకుకోదండంబు నుగుండై కొనుచు | మండుచుం * బగదీజ వమూవమను (దుంతు” 
నని రోవమొదవ దివ్యాప్రుసంతతులం | బనినడీ భీముండు పటు ఖడద్ద ధార, 
నురువడి నకులుండు నొకమహోళ క్రిం | దిరముగా నాసహాబేవ్రండు గదను 
వైచిన్స నవి మదవసుభే శ్యగుండు | చరాచెం దుత్తుమురుగా సురపతి వొగడ,. 
అప్పుడు కపీశేతు. డావలనుండి | యొప్పు నాకలకలంబొగి నాలకించి 
రుదుకై వడి మండి రూశ్లేవ్షణమున | భ(దంబుగా మ[దపతిమిోంది కుజిశె. 
అదిగని [దోణజుం “డటం బోకుపోకు | మిజె యున్నవాండ నన్నె దిరి పోరాడు ; 
పోయిన నిన్నెండొల బోవనీ, * ననుచు | నాయవనీసురుం డమ ేంద్రసుతుని 
హరిం గవిధ్యజమును నాతవ్యతమును | వారుల సారథి మహావావమున నాం. 
అట్టి పాఫున మన యఖిల హెన్యనులు | ముట్టడ నేసిన ముగి నిం్య్యదసుతుండు 
గాండీవ నిక్కు క్త కలి తాస్హ్రవర్ష | చండ్ము ధ్వనులతో ంపైన్వంబుం బొదివి 
తేపలం జక్కాకి తేజుల౧హాల్లి | సారథులను (జుంచి చాపముల్ విటిచి 
గుంజెల వగిలించి కోలెమ్ము లేర్చి ! కొండలు భాగించి కాళ్టుఖండించి 
ముక్కులు నక్కులు మాములు బజెక్కి | వక్కలు డొక్కలు: బిజబుందులు గోసి 
బొమిడికంబులు రాలి, పొట్టలు చీల్చి, | కుమతి నెత్తురులు () వాలసలు వాజంబేసి, యష్పుకు శెంకువే లతిరథ రథుల | నొప్ప వెల్ళిడిగాం నుర్విపై ౧హాల్సి, 
నీరసారణ్యంబు నెలకొని కాల్చు | ఘోెరపావకుండనం గురుబలంబణం3చై, కవ్యడినుంగాని కలశజుకొడుకు | నవ్వుచు నప్పుడున్న తలీలం చాశి 



శల్యపర్వ్యము ; (వ్రథమాశా గనము గాకా 

శీత శిలీముఖముల జిష్ఫుబడింట | శతమార్షణములం గంసధ్వంసి నొంచె, 

అందుకు బాండు మధ్యముడు కోపించి | కుందుచు భన దివ్య ఘోర్యాప్ర్రములను 

సూతుని వాజుల. జూర్థంబు బేసి | యాతని తనువున నై దమ్ములేసె, 

వసిన గురుసూనుం జేడుబాణముల | గాసిల్ల నేసిన గడుషదుంచె నతండుం 

ఈరీతి. బోరాడ చనెలమి సంశస్తు | లారూఢిగా వచ్చి యార్చి మార్కొనిరి, 

ఆమెడ వారల నమశేంద్రచ్వాతుం | డా యముపాలికి ననిచిన వెనుక 6 

బటురయంబునం గురు, వభుండు తానరద | మటు గదియించి యయ్యర్జును(బలిశే : 

i ఇదియీల చంపెద ఏసేనల దొడరి? | కదిసి నన్నెజబుగవా కార వేశ్యరుని ! 

మూాయన్న యొబజుంగసంలో మొజసి నాలావు. |! ఆమెడ నెటిగియు నటవచ్చెం గాకం 

మ. 1 కపట జూదంబునం గడుమోసపుచ్చి 

కుతీలంబుం బాపి యేగురి వెళ్ళందోలి | గతిమూలంచేసీి యా గహానాంతరముల 

నాకులు నలములు నటం దినంజేసి | చీకాకు పజుచి యొచ్చెముల నొందింప 

మతి మత్స్య పురిని వేము పడ్డపాట్లు | మజచితిచే నేండు మానాథ్యులార ! 

వనోరు వెట్టుక యేయ వచ్చితిరి? | పూని పట్టుక చాలం 1 బొంకంబు మెజసిః 

మిమ్ము నేవురం జంపి మేల్ళినాహితుల | వమైైన పగదీర్చి వడి మింతు, ” ననుచు 

జలజల (క్రీడిపై శరవృష్టి. గురియ | నలుక మోమున మందహోసంబు నిగుడ. 

“ప్ప పై జడి యట్టగలుచిన భంగి | యొప్పారె; నాపాటి యోధవా నీవు! 

ఇప్పుడీవాడిన యామాట లెల్ల | నొప్పార వుజువ కు మోరి దురాత్న ! 

ఈవు వేసినచేయ హృద యంబులోన | నీవు చెప్పకయున్న నేము మటణచితి మె ! 

అందుకు చేమాయె నవియెల్లంగాడి ! పొందుగా మాననిపుండులై నవీయుం 

భీము గదాద్భుత పృథులౌవధమున | మామనో వ్యాధులు మటి నివర్తించు. 

సఏవేల పదెదు నీతలంపట్ల | కావింప కూటజకీ గడచి ఫపోయొడినె ! ” 

అని పెళ్కుశరముల నార్ప్బుచు. దొడిల్ | పనుపడ నేసిన బన్నగ ధ్వజుండు 

2 ననదమై యున్నంత నతని సోదరులు | ఘనత నాతని వెనుకకు (దోచిళొనుచు 

నార్చుచుం దాశిరి ; యంతలోపలను | జేర్చి భీముడు వారివీచంబు లణంచెం 

అగ్ని కుండజుండంత నా కురుబలము | నాగ్నేయ శరముల నడ(పుచో, వచ్చి 

ఖండితారాతి శిఖండి కౌరవుల | ఖండించి నిండీంచబె గార వజలధి. 

Te పంతంబు, లి నవశుండై. (మూ) 
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అప్పుడు మ(జేశుం డలుక దీపించి | యప్పాండ వేయ మె న్యావలికపుడు 

మించిన తనమూా ర్తి మిజుమిట్లు గొలుప | ముంచి చేతులు గాళ్లు ముగినాడకుండ 

చేయెడంయజబూడ నయ్యెడ(చానె యగుచుం |! బాయక పోరాడి పటురభనమున 

నురగసంవాతి. (దుంచు నురగారిభొంగి | గిరులను ధునుమూడు గిదిభేది కరణి 

జనని లేళ్లను (దుంచు సివంగి వగిడి | వనములు గాల్చు దావాగ్ని చందమున 

జించియు నొంచియు జీవనాళముల. | (ద్రుంచియు. (చెంచియుం దూల చేసినను 

బంచత్యమునకోడి పాండవసేన | పంచబంగాళమై పాణె భూపాల ! 

అదిచూచి యమసూతి వా స్తంబు వీచి | ముడమున సేనల మొగి నిల్యరించి, 

తనసవళోదరులను దనయాత్స్శహితులం | గనుంగొని వారితో గరమర్థి ననియె : 

“ ఆవగా తనయుని నర్క_నందనుని | జాపళిక్షకులను ౫ ంధవాదులను 

గడ లేర్చితిరి నేర్పుకలిమిమై మిరు | పుడమిపై నాకాది భువనంబు లెటుంగ, 

నాపూన్మి. నీ వుదనరపాల వరుని | నేవునం జంపెద నెట్లంటి లేని, 

వొనథొని నాజేరు కుడిదిక్క్కునందు. | దనరంగ నకులసాత్యకులు రావలయు ; 

నిట సవా బేవుండు సీదువదజుఃడు | ఘటన నా వామభాగమున రావలయు ; 

అసమునం గపికేతు డతికౌర్యమహిను | యసలార నావెన్క_ నలమి రావలయు ; 

భీముండు సంవర్తభీముని రీతి. | (జీను నాముందటం జేర్చి రావలయు. 

వచ్చిన్క రు.దుండు వడింగాబెనేని | యచ్చుగాం జంపెద నాశల్యుండెంత | 

కప కృతవర్మాహి కేతను లాది | చపలు లీతనిం గావం జాలియున్నా రుం 

అటుగాన మిరును నాయోధవరులు | ఘటనతో రాకుండ గాపాడరండు ” 

శల్య ధ ర్శనందనుల ద్వంద్యయుద్ద ము 

అన నట్టవారు నయ్యమసూతిం గాడి | చనుబెంచు నప్పుడు సంరంభ వృత్తిం 

గరి ఘీంకృతులు తురంగముల హేవములు | వరరథధ్యనులు నుర్వరం బిక్కటిల్ల 

మృగరాజ యుగ శ్రంబు మెజుసిపోరాడు |! తెగువ ధర్శజుండు మ(బేశుండు. బోర 

వారి యుగత చూచి వారుపరనక | పోరాడి రమరు లద్భుతమంది మాడ, 

పనివడి యంతలోపలం గురురాజు | అనిలజు ! సీంపహోాంకవుగు పతొకమును 

వర శరాననమును వాండితూపులను | బరువడిం జెండాడెం బరనేనలదర, 

1. నీంవాకముటు. (మూ) 



శల్యపర్వము ; (వథమా శసెసము 3౧ 

అంతం గాలోద(ుండగు రుదురూాడ్కి-( |! గుంతి రండ వపట్టి (కూరుండై. మండి 

వ్లు గుణధ్వనిచేసి వికటా(స్రు) మొక టి | చెలగి రారాజు మూర్చిల్ల లా నేసి 

సారథిశిర మొక్క. శరమునం దునుమ | నారథికుని రథహరులు వేవేగల 

దొలలో నీడ్చుకపోయెం దొడరి యారథము ; | కలంగె మూకలు మహాకలకలంబయ్యెం 

అదిగని గురుసుతుం డాదిగాం గలుగు | విదితప్రతాప దోర్విగక్ర మోాన్న తులు 

అనిలనందను. దాశీ యంతటంబోక | యనయంబు మద్ర చే శాధీకుం గడచి 

సమవ ర్శినుతు నేయ, సరకుగా. గొనక | యముపట్లి జగ బెట్టి యందజ గిట్టి 

యల మపహోరథికుల నశ్యనంహతుల | బలములం గరులను బవురథంబులను 

విలయ శరాగ్ను ల వెల్చిడి సేసి, | కలయ 
నెత్తురు వాన కాల్యల ముంచి 

యత్యంత కాతిన్యుండయి మృదువుడిగి | సత్య(వతాపు(డై సమరంబు సలిసెః 

“ ఇతని నొంవంగరా దిండాదులకును” | “ఇతనికి గురుళితయొట్టిదో 1” యనలో 

గమకంజు "రెట్టింపం గలితోత్పవమున | దమ శంఖములు పూరితంబులు చేసి 

యా(గహవ్య(గులై యకలంకవృత్తి | నిగహగతి మ[దనృపుండు ధర్మజుడు 

_ పోరాడుచో, మైన్యములు త్రమలోన । “నీరీతి పరల నిద్దజంజూడ 

చేర్పున బలమున నిఖలహాంకృతులం | గూర్చి శూంచిననొకళకొలంది యూహింపం 

ఐనను శల్యుని నణంచి ధర్మజుడు | ఈనేలయంతయు చేలకపోండు, 

కాక యిీోాశల్యుం డీఘునుల జంపి లోక 1! మేక మై కారవు కియ్యక పోండు. ( 

అని పల్కు-వోట మ(డాథ్శ్వరుండు | త్రనర ధర్షజుని కోదండంబు (దుంచి 

శ్రరముల నొప్పింపు సమవర్తి సుతుడు | వెజివున మజియొక్క 1 విలుపూని శల్యు 

మున్నూ ణు తూపుల మూర్చితుం జేసి | శిన్నన 2 వాజుల ఖండించి మంచి 

సూతుని చేవాంబు చూర్షంబు చేసి | యాకపత్రము కుక్కెనువలిలం (ద్రుంచె. 

కరమాడకున్నట్లి * కల్యునిశల్యు | నురవడి చేశీడు నొందునో యనుచు 

(జాణి యప్పుడువచ్చి తన తేరిమో/దం | (దాణమై నిడి యేలెం; దదనంతరంబ 

భూనాథ, శల్యుండు ఫోరిలో వికల | మానసుండై న ధర్మజుండు సెల్లాచ్చె; 

చీనలు పరసేనం జెలెకేలి తటీమె, | మానక ఛల్యుండు మతీయంతంబోక 

శలిసి -వేజోక తేరు తెప్పించి 
యుక్కి_ ! విలుగొని పటురోష వికృతాస్యుండగుచు 

(గహారాజుపై వచ్చురావుచంద మున
 | దపాతవా గో పాగ్ని6 దతిమిు యే తెంచి 

wuss 

1, పెజవూని, 2 రెజూలః ఏ, ఖల్బ్యు. (మూ) 



తతి దిపద భారత ము 

ధర్భుజుం దాంకీ మదక్షమావిభుండు | చర్చ భేదన వారనం చేయుటయును, 
అది (ద్రుంచి ధర్భజుం డంబకంబొకటి | యుదరమేయుట.మయు శల్యుండు మూర్భనొం 
తరమిడి మటికొంత తడవుకుం దెలిసి | వరమార్లణోద (౫ వర్హంబు గురిసి 
యలుకమై ధర్మజు నైదుతూపులను | గలంచినం గలలక కౌలునిపట్టి 
పటియలుగా నంత బసి(డి క తృళము | నజకె జయోన్నతి నవశరంబులను. 
నజకీన శల్యు( డున్నతవి[క్రమమునం | దజలక్ కఠినక తృళ మొప్పం దొడిగి 
మారుతిజోడు ధర్మజుని కత్తళము | ఘోరంబుగా. (ద్రుంచి కోయనియాన్చి. 
ఆర్చి వారలవిండ్లు నరదముల్ హూరులుం | జేర్చి బాణము లేసి పృథివి. శూల్చినను, 
విరభు.డ్రై కౌం'లేయపీరుండు వగలం | బరితాపమునం బొంది బవాుచింతనొాంది : 
“యింకనాక్రీయాజి నెక గ్రాడీిజయము ! | పంక జాక్షుండన్న పలుశేలతప్పు ! ఈతని యేటుల కిట నేమిచెప్ప | నాతత (బహ్మాండ నువియకయున్నె | 
గెలిచెదననుకెల్లం గేలిమైం గల్లు | గెలువలేం డీశల్యుం గృ త్తి వానసుడు, 
మానమే తొడవుగా 1 మనుచున్నయట్టి | యేనేల పూనితి నీ రణంబునకు | 
సత్యభామా(వాణసచివుని మాట | నత్యంబుగాక యసత్య మేలగును ! 
ఐన గానిమ్ము నాయాత్సరోషంబు | ధీనుతగతితోడం దివురుచున్న దియు; 
ధార్త రాష్ట్రల యిష్ట దై'వమైనట్టి భూర్తు శల్యుని (దుంతు దురములో నిపుడు. ”” 
అనియాత్సలోపల నఖిలాండ నిలయు | వనమాలి సద్భ_క్తవత్సలు సా ర్రి 
వేదాంత వేద్యుని 2 విశ వక్ జనకు | నాదినొరాయణు నంబుబోదరుని. | 
దారక (బ్రహ్మ విసారక మూర్తిం | గారుణ్యగుణలోలుం గల్యాణళీలు 
'జేవశ్రీనందను దివ్య(ప కాళు శ్రీవిమ్షుం గ్బమ్తు సుస్థిరముగా నిలిపి 
“నరుజాజినేయుచో నరులి య్మగమున | వరశాల హాస్తుండై వె రిసంఘముల? 
బరిమార్చం గంటి చే. బార్వతీనాథు | నరుదార నశనికి నంజలి నేతు” 
నని యిష్ట "జేవతా (ప్రార్థన చేసి | యెనయ నమ్ము! జేళు నేసి నొప్పించి 
చాపంబు నుగ్గాడి సారథిం దునిమి | తూపులం చేరుతుతునుకలు చేసి 

అవ కవచంబు ఖండీంచి కాండ(తీయమున | వివకుంగా నేసిన, విరథుండై. నిలిచి 
వాలును బలకయు వడిం బూనివచ్చి | వాలిక యమునికై వడి నరు బేరం, 
గరువలీనుతుండు నగ్గలిక్ష బె్గెలక | కర వాలు బలక్యు ఖండించివై చె. 

1. మనినట్టియేను. 2. వి్వేశ, (మూ) 



శల్యపర్వము ; (ప్రథమాశ్వాసము ౨౨ | 

వె చిన జలనంబు వడినాత్శలేక | చూచి చేతొకగద సొరిది (గిప్పుచును 

వచ్చిన, గవ్వడీ వరబౌణ మొకట | (గుచ్చి ఖండించి మిక్కు_టముగా నార. 

అంతం గంకటఛారిమై బీరువోక | పంతంబుతోడ నప్పాస్టుని. గదియ 

నావేళ శె నేయు. డది (ద్రుంచివై వ | నావలనొకళూల మంకించివొడి చె. 

ధ రృజుండా శ క్తి[పయోగించి శల్యుని. జంపుట, 

పొడిచిన నదివెలిపుచ్చి ధర్శజుండు | కడు బెక్కుతునియలు”-  (ద్రుంచివై చి 

విడువని చలమున వెనుకకు. బోక | తడయక ఏీనితోం దడ వేల యనుచు 

బర మేశ్వరుండు మున్ను పాలించినట్టి | సురుచిరంబగుశ క్రి సొరిది నర్చించి 

వేదమంత్రంబుల వినుతు లొనర్చి | యూదటం గలి తాట్టహాసమా దాని 

న్షతుసూదన జయస్థానమాదాని | వృ(తారి పరిభూతి వెలసిన దానిం 

గాలదండాకృతిం కొన్నదాని | (వేలు తేతాగ్నుల విధమైన దాని 

భుర్భర ఘన ఘోష. గాఢవకా దాని | నిర్హాత నివిడ సన్ని హితమాడాని 

ఘుమ ఘుమాకారమై ఘోపీ.చుదాని | సమవర్తిసూతి హస్తమునం గీలించి 

రాజులలో ధర్మరాజ శాబేని | యోజ నాతీమ్ము లత్యు త్త ములేని 

చేవిపాంచాలి వతివతయేని | చేవకీసుతుండు నాదిక్క-గు నేని 

కురుబలం బౌావాుతినొనం గల్లుదేని | సిరుల సామాజ్యంబు చేకొందునేని 

యిీదుర్శడాంధుని నీశల్యుం బట్ట యిదివ్యశ క్రిచె నిటం [ద్రుంచువాండ. 3 

అనివై చెం గాలోరగా కార శ క్రిం! బనుపడీ మనసేన పరసేన లదర. 

అది మింట మంటలు నదరంట నంట | (దైదశులు భృీతిల్ల దిక్కులు(దెళ్ల 

వారిథుల్ కలంగంగ వసుధ కంపింపం | చారలు డుల్ల భూధరములు డొల్ల 

1 శ్రత్రన్లత్ర శతకోటి సన్నిభంబగు చు | నతి కాలకూట కూటాధికంబగు చు 

జండ మార్తాండ (పచండ దోర్షండ | చండిమ నత్ర్రభా నంభ్రమంబగుచుం, 

గిన్నర గంధర్వ ఖేచర యక్ష, | పన్నగ గువ్యాక భయదంబు నగుచు, 

నివృుడు చు నమ్మృ(దనృపవరు భద | కవచంబు. [ద్రుంచి యొక్కట నురస్థలము 

(వక్క-లుగా(చేసి వడిందూజణీ పాటీ | తేక్క_కాశ క్రి పాతొళంబు గాడే. 

1. శతళతాయుత. (మూ) 



ళో ద్భిప దభా ర తశ్లీము 

ఆ శక్తి పాతంబునందు శల్యుండు | ఆశయ్య పవింగపంగు నద్రీందుభంగి 
వెడవెడ మార్షను 4 చెట్టే (తిమ్మారు చుం | బుడమిపై నప్పుడు బొరగిలం బడియెం 
నదయుం డజాతళా[తవునితోం బోరి | కుదిసి పాపము గట్టుకొన్నట్టి తప్పు 
వీవిధంబునం బాయదింకనని తలంచి | భావజ్ఞుడగుంగాన భక్రియు కులను 
శిరము ధర్భృజుదిక్కు చేతులుచాచి | యిరవొప్ప సాష్టాంగ మెజులగెనో యనంగ 
రతులచేం జొక్కిన (ప్రాణేశ్యరుండు | సతికుచ యుగళిఫపై జాలెనో యనలోం 
గేలీ వినోదమై శ్షితికాంతంజేరి | యాలింగనము వేసె నర్ణి తో ననలం 
గురుకుమారకు లెల్ల ( గోర 1 తోక్తెచ్చి | పర శల్యుని యా౫పరువ్రు గావించి 
కోొదలేని ధర్యజు కోపాన్ని చేతం | గదనరంగంబను ఘనకుండమందుం 
బూర్గాహాుతుంల (వేళ్చిపోయిరో యనం | నర్జ వధ్యని శల్యుండణలపట భరకాది 
ధర్మజు డజనవ్వు దళుకొత్తు ముండ | నర్భిలిం దనవారి కప్పుడిట్లనియె ; 
“ జగతి భీమ్మ(దోణ మై ంధవాదులకు | మగంటిమి నెక్కుడై మలసిన ఘనుండు ; 
ఏండాజిలోపల వెసర్యగుంగెం గాన | నేండువో కురురాజు నిజముగా. జచ్చె. 
మాసపోయంబున మెజసె నాకీ రి ; | వానవాదులు నన్ను వడి. బోల లేరు అలాటి 

భీమునిచేం గురుష్ఫథ్విశ్వ్యరునిని | భీమావావమునం జంపింశాద నివుడు, 
కురు శేష మావూుతిగాని నన్ను భూమి | పరిపాలన పెఢ్టిం బాలింవు౭ ” డనిన 
వీని యెల్ల వారును వెన నుత్సహించి | యనినేయం దొడలపచో నప్పు డేమిచెప్ప 
శల్యుండీల్లుట మనశ్ళల్య మై వగలం | గల్యంశభవ్రుండు తీక్క.క మూర్భనాండే ; కృపుడు వాపోయె ; నాకృతవర్శ శకును | లపుడు దుఃఖంచిరి యాసవమవయమునం 
జననాథ, శల్యుని సహజన్ను డొరకండు | ఘనుండు ధర ్రజాం దాశీ క డునం[భమమున. దుములంబుగా నచ్చి తూపులు వప | నమవ రిసుతుండు విచ్చలవిడితో డ్ వాని సారథింజంవి వాజులందునిమి | మానై న మమొక్ర దివ్య నూర్షణంబునను మరకతమాణిక్య మకుటాఢ్య మైన | శిరమటు ఖక్షించి చెలశేగి యాశ్చ, ” 
అని సంజయుడు చెప్పె నాంబికేయునకు | నని ముని జనమేజయ శ్రీ తిపతికిం జెప్పి సగతిం జెప్పం జెలలి యమ్మిాంద' | నెప్పాటం గథ వెల సనెజింగింపు మనీన క్త 

గన రాజ శేఖరనుత, రాజీవనయన, | తేజోదివాకర టేడీప్యమాన, 
ర 

(నాలా 

1 తోరాంచి, 2, మకటో క్ (మూ) 



శల్యపర్వ్యము 5 (వథ మాశాగనము 8% 

నరకాసురాంతక నగధర, కృష్ణ |! మురహర, సర్వేశ, పురుషో _త్తృమాఖ్య, 

ఫఘునవకాని హృద్షేహ కలిత సందోవా | వినుత ఎకాళ, శ్రీ వేంక టాధీశ, 

భ కృనత్సల్క, జగత్చావననూర్తి, ! ముక్తిప్రదాయక, (మొక్కె_దసీకు, 

ఇది వేంకటాచలాధీశ్షర దివ్య | పదపద మకరంద పానద్యి రేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమా ర్ట తనూజ | సుగుణాఢ్య సోమన సుకఏం[ద నర్య 

రచిత్నమె శల్యపర్వమున నాశ్వాస | ముచి తార్థయుత ముగా నొక్కుటియయ్యె. 



(శ్రీ కలితాకార, చిత్తజ జనక, | కాకోదరాధీశ భునభోగ శయన! 

జన మేజయునకు వైశంపాయనుండు | భునతతో భారతకథ ఇెప్పందొడలౌ : 

ఆరీతి మద్ర చేశాధీశ్ళరుండు | ధారుణి నాతనితమ్చుండుం దెగినం 
గువితుంగై కృత వర గోవిందుననుజు | జపలత నొప్పించి చాపంబు (దుంచె, 

(తుంచిన మతటియొక్క_ దొడ్డణచాపంబు | మించిన శౌర్యంబు ముణుయంగ(దాల్సి 

పోకు పోకి(క నెందుంబోయెద వనుచు | వీకమై నాతని విల్లు రథంబు 

నూ కాశ పటలంబుం జూర్డ ంబుచేయ | నాతజిం గృపుండంత నడ్డంబు వచ్చి 

తన లేరివై నిడి దవ్వులం దొలల | మనసేనలటు వాజె మండలాధీశ ! 
అంత నా పార్టివుండట వేజి తేరు | సంతోషమున నెక్కి సాత్యకిదాత, 

నెడచొచ్చి ధర స జుండేపున నతని | కడీింది రథాళ్య సంఘముల ఖండిం చె. 

హరులు నాశంబై న యాదవో త్తముని | గురునందనుండు వచ్చి కొనిపోయెం దొలణగ 

శల్యుచుట్టము లొక్కా మొగి థ రృజు. బొదువుట 

అపుడు కృ పాచార్యు డా(దోణసుతుండు | నృపులును రాజులు నెమ్మితో (6 గొలువ 

జారుప్రతావులు శల్యుచుట్టములు । కోరిక గోటానకోటులు గొలువ, 
సకలకుంజరములు సక లాశ్వములును | (బకట కాల్చలములు. (బముఖ్లులై నడవ 

దానధారల మదదంతిపై నెక్కి. | ఛానుడిప్తులం జూల బరివాసింపుచును 

గురుతింప సీపెద్దటొదుకు కారవు(డు | తిరమొస్ప రెండవ టేవేంద్రుండ నంగం 
బలి తెంచి చతురంగ బలములు చాను | నజీముటజిం బరసేన నంట చాల. 

'తాంకినచోట నాధర్శనూనుండు | న్మాక్రీడియును భీము. డాసాత్యకియును 
(దుపదనంభవులు బంధుర్నసై న్యములును | నిపుణత. చాశిరి సీకేమి చెప్ప, 

అాంకినం గురురాజు తనయాత్నలోన | “వశమై సీక్రీడి (వేల్మిడిలోన 
సకల ఎసిన్భంబుల సమయింపం గలడు, 

శల 

ఇప్టీరుం దాక నెవ్వండు గలండొ! | దత్వాలమేన దగిలి పాజెడీని ; 



శల్య పర (ము ; ద్వితీయాశ్వాసము అకిల్ 

నేనంటినా పగనెజినింత బెగండు ; | మానుగా6 గృపుండంటిమా చొరండతండు ; 

కృత వర్దునంటిమూా గీడ్పడినాండు; కృతము జాబలుం డిందు. గినియంగ వెజచు; 

తక్కిన వార లుద్ధతి మోవారింపం | దక్కుదుకట్క నాకు. (దాణయైనట్ట 

(దోణనూతియె కాని తొడరంగ లేండు, | నాగోంబుగా” నని నయముప్పం బలిశః 

“ఉరుపుత్ర మననేనకును నాకు దిక్కు | అరసి చూచిన నీవె యన్యులు లేరు, 

నమ్మితి చే నిన్ను నాసేనం గాచి | నెమ్మి రశ్షింపు మన్నించియీ వేళ, 

శల్యుం డీల్లినచోట నమరభారంబు | లౌల్యత సీవెకా లలి నాత్శం దలంపు. 

శాం లేయవరులను ఖండించి మించి | వింతగా సా(మాజ్యవృ త్రీ నాకి ము. ఏ) 

అనవు డశ్వన్థామ యధిపతిం జూచి | ఘనతరశెర్యంబు గానరాం బలికి ః 

“ఇంత చెప్ప చేల యిభఫురాధీశ! | రంతుగా నిట్టిభారము నాదిగాటే! 

ఈ సేనల గావక్ యేనూజకున్న | పహానంబు సేయ చే! యఖలమానవులు. 

చేవర యొక్కింత ధృతి చిక్కు (బట్టి | భావించి చూడుడేర్చడి” నంచు.ందొడ రె 

అంత నర్జున కీచకాంతకులొక్కొ_ | సంతత సంధాన శరవృష్టి చేత 

నుదాధిపతిసేన మాంటమా(త్రమున | శ్షుదమై యమపురి జొరం జేసిరపుడుం 

పగవారి నణంపిన పాండవనేన | యగణితీధ్యనుల మిన్నగల నార్బుటయు. 

బరవశ మై (పాణభయమున( జొంది | నరనాథ, మననేన నాల్గుదిక్కులకుం 

బఅవ వివక్షుండ్రై పౌర వేశ్వరుండు | అజిముటిం 'బెద్ద శో కాతురుండగుచుం 

“గొసరక దై వానుకూల్య మెవ్వరికి | బసగలుగును వాంజెపార్థి వేశ్వరు(డు, 

ధరణి నిర్భాగ్యుండు తత్పద బుద్ధి | పరుండు కావేర్చునే పరికింవ నెందు? 

డాశొన్న కపటనాటకనూ[తధారి | శైకొని యట వారిక రృయైయుండ 

మహీయంతేటికిని ధర్మజుండె రాజగున్క | సహజమై తనక పజయమె గాంబోలు.” 

ననుచు జింతా.కాంతులై యుండె ననిన | విని యాంవికేయుండు వేదనంబొంది, 

“గాంగేయ డాచార్యక ర్హా దిరథులు | సంగరంబున నేండు చచ్చినట్ల యె; 

కడు యోధులంట మణి కవ్యడి భీము | లడరంగ జయమేమియరుదు చర్చింప ! 

హరి భక్తులకు నేలయాపదగలుగు ? | వాం పరాయణులకు నఖలభూపత్వ 

ee 460 . ... | సీరులు మువ్పీరిగొని చేకూరకున్నె ! 

అటుగాన హరినొల్లనటువంటిమనకు | నిటువంటి కీడొంద “*ేటికిమాను ! 
అరిభంజకంబును నరివినాశకము | వారిభ క్కియేగాన వారిభక్తులకును 
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అరా ద్య పద భారతము 

నరిసమానులు లేరు సంజయ, భువిని, ! వెరవొప్ప మేల్గీడు [నకపో రాదు 

ఘనత నాతీగు వాతికథ చెప్పు” మనిన | చెనయంగ సంజయిం డిట్లనిపలిశె ః 
“ తన వేనపజచినం దలణిరారాజు | కనలి యేనులఫడిగ్గి ఘనరథం బెక్కి. 
యలఘుం.డై సేనల కొడ్డంబు వచ్చి | యెలులౌ త్సి *ననుజూడు. డేలపాణెదరు! 

అడవులు కొండలునట మహోగుహాలు | నడం శొత్రవకోటి కడ్డంబులగు నె ! 

ధీరత్ ననిలోనం చెగి పాటునాడు | ఆరయ యమపురి సరిశాయా గాండె ! 

అటుగాక నిల్చిన నాజి జచ్చినను | దటుకున నిందపదంబు సిద్ధించు | 

గెలిచిన సత్కీ_ ర్తి గీల్కాను నిందు ! | నెలకొన్న (వొణంబు నిత్యంబుగాదు. 

కొంచెపు నీనతో నోనింద జి్లు | లంచితంబుగ డస్పి యదేయున్న వారు. 

మాకేల మగంటిమి మేలు వోకార్చి | కాకులగతీ ధ్యాతీం గడవం బాజంగను ! 

గెలుతు నవశ్యంబు కితవ ఇ త్రవుల | నిలువుండు నడువుండు నెటీం జంపు. డరుల. ” 

అని సేనం బురికొల్సి యఎస్దం (దునకును | ఘనత జెల్లెలికట్ట కరణిమయై తాలి, 

తొశీిన నప్పుడు ధరకు లంఘించి | కాశమై భీముండు గద తిప్పి పేర్చి, 

“జార వాధములార |! కఠినాత్నులార |! | యీారీతి మృతిగోరియేలవచ్చాదరు ! 

నాగద మాడుకు నరుం జూడుండిఫుడు | వగతిం బోదురో యెజులోరు మోరు, 

వలవదు నాదృష్ట్రివలలకుంబాసి | తొలంగగుండు తొలంగండు దూరంబుగాను, ” 

అనుచు రోపాభఖీలు.డై బొడబంబు | వనరాసు లింకించువడువునం దొడ గి 
విసువ కిర్యదిరెండు వేల సద్భుటులం | బొసలోం గురుశ్లే (త్రమునకు బలి చ్చె. 

ఆయెడం గరిరథ వాయసమూహవులు | సాయక తమనేనకు ౧ గదియుటయు 

గాండీవి లయ కాల కాలు.డై పేర్చి | ఖండించె (వేల్ళిడి గజసహ[నముల, 

నకులానుజన్నుండు నకులుండుం గూడీ | యొక టియె చంపు చో నొగి నేమి చెప్ప 

ధృష్టద్యువమ్న నాత్యకుల శే సాల్వుండేనుంగుతో గాడ నుడీయుట 

నంత్ సాల్యుండు మదవా స్తీ సెక్కి. | మంతీనంబున మాజుమలయుచు వచ్చి 

కరుల ఘాటకముల. గాల్చ్బలంబులను | శరవహ్ని€ గాల్పుచు శ్రమునజుం దాశీ 

కౌంతేయ విభులకై6 గడిమిచూపుటయు । వింతగా నది చూచి వెసషదుపదజుండు 
నవలీల మార్కొన్న, నతనిపై వాస్తిం | 1 గవియించి డీకొల్సి కడలగితొక్కింప, 

1 గనయించి. (మూ) 



శల్యపర్యవు 5 ద్వితీయాశ్వాసము తనా 

నత. డర్గమార్లంబునందు వేశగిలి | వితత గుణధ్యని వ్రజ (వోోూయిచి 

హస్తి కుంభస్థలి యటుచూచి వేర్చి | పస్తు శవుతీ నొక్క. వాన వాతమ్ము 

దొడిగి మేసిన దాని తుండంబు దటి | తడయక కుంభమధ్యము (వక్కులింప 

ఇద ఫీంకారంబు వేయుచు మగిడి | భద జేందంబు పాణం; బొటుటయ్ము 

నంత. (బకోవ (డ్రై . యానాల్వన్ఫృపల్ | దంతావళంబు నుద్దతి ముగిడించి 

(దునద సంభవుం దోడుశ్” “6 గదియించి | నిపుణుః డాతనితేప నెజ్ నె త్రయబకుప 

నట్టి యావారణ మడి కబళించి | పట్టిన, ధీతుండై వాంవాలసుతుండు 

మెట్టిన లగువ్రున మేసిని దాటి | కట్టిడయిజయ మే5 గదగొని పాణి, 

అంత నాతని లేను హాయసారథులను | ఎ_తేయు సాల్ఫుండు నిభముచే నపుడు 

దివికి నెల్ఫించి 'వేతిప్పించి భూమిం | దొవకి వేయించి తాం [దొక్కి.ంపం జూచి 

గరువలి సుతుండు శిఖండి నె -త్య్యకియు శరవృష్ట్, గురియుచు సాలు సందాశుటయు, 

నా సాల డందటి నంబకి ౦బులను | ఓసరింపలం జేసి యుగుడై ేన్చ 

సరనత6 దను ఏినుచ్చరులు మెచ్చంగను | ఉరుతర జ్యా మోప మొనరించుటయును 

పాంచాల నుతుండంతంయాటించి సిగ్గు | మించిన కడివిం మై మబిుయ చే తెంచి 

గాంభీర్యమూర్త యె గదవుచ్చి యపుడు | కుంభి కుం? ఛస్థ్రల కూటంబు (వేయ, 

నదియు ఘీంకార శ-భ్రావలితోడ | మనమేది గిరంగూలుమాడ్కి-6 గూలుటయు, 

నాసమయంబుగ బహు తౌనుజుడు | నో సాల్భభూా ఎలి సట్టిట్లనాక 

శిశశిలీముఖముస శిర ముఖండింపం | (బతిలేక మన సేన పాణం; బాజుటయు? 

దదనంతీరంబ యా జ వప్తుంగవు డు | చెదరకుండంగ సేనం జయ్యననిలి పె (1) 

కృృణివర్శ సాత్యకం క్ి మై చాశీ | చతురత నాతని చాపంబుదుంచే, 

(త్రుంచిన "వేటొక్క- దొడ్డచాసంబు | నంచితగతిం దాల్స్చీ యా రథాశ (ముల 

జాసంబు నూతుని. జుకాడి నైవ! నొపజ్ఞ విరభు(డై యా బ్రకీ వర్గ 

శూల ముక్కటి గొని చూచి న" త్యృకిని | నోలిమె వెచిన నొగిం (దుంచెనతండు. 

(తుంచి యంతేటం తోక్ తోడ న నతని | గంచు 1 మించుగ చేయం ౫నలి కౌరవుండు 

పాండుసూనులవికా౭దం బె యబశీ దోష | చండమదోద్గ రక నర, రంపకల 

బొదివి వెరంణసె స్ట ఓ భూం వారాథి | నుదమెల్ల నాభీల మథనంబు చేసె, 

దుఆ © 

అంత. బాండవులును నఖిల 'సీవలును | బంశంబు తీయక మె 6డీ పోర 

1. జెంచుగ. 2. బోరి. (మూ) 



రం ద్విపద భారతము 

నా ఏీఠరవరుండంత నాగహవృలత్తి | భూవినుతంబుగం బోక తానిల్పి 

నుతశ క్రి ధర్మజు నూజుంబకముల. |! (బతిన మారుతిని డెబ్బది సాయకముల 

సహా బేవు నెనిమిది శరముల నకులుం | దహతవా నొలుగ్యస్ర్రుములను మతీయు. 

జాంబాలనుతుని + సప్తాంబకంబులను | బాంచాలీసూనులం బంచశరముల 

సాత్యకి నన్నూజు శరమాలనేసి | యత్యు[గ మూర్తియె యార్చి సైన్యముల. 

బడిటం బజెంటను బదుమూ(ట మూంట | విదితంబుగా నేసి వెస నంతం బోక 

నకులానుజుని విల్లు నడిమికిం దుంప | వికలుండై యత, డొక్క_విల్లు సంధించి 

పదపడి * పోరుచోం బాండవచేన | లదయుల్రై శరవృష్టి నాంగిన, నతండు 

దృష చలింపక తిరుగుడు వడక | దృష్టినిం గరములందీ వత్ చూవీ, 

తనువుల నెత్తురు దట్టమై భువిని | ఘనత (బవాహంబుగా. (బయోగిం చెం 
మన నేన లారీతి వజీ పాండురాజు | తనయుల నేనలం దగనాంచు-చోట, 

ననఘు ధర్శజుమోంద నష్పుడాశకుని | తనపాటు చూడక తావచ్చి తాశీ 
శరములు వర్షించి శమనజు తేరి | వరహయంబులం బట్టి వారకకు ల్సి 
యవళులగా నేయుచో నంతటిలోన | నవనీశ, సహా బేవు. డడ్డంబు వచ్చి 

తన లేంపై ధర్జుతనయుని నునిచి | కొనిపోయె నప్పుడా ఘో రాజి వెడల. 
మజివేజు తేరు ధర్శజుడపుడెక్కి_ | యతీముతటీందాశి ఘోరా, స్ర్రంబులేయ 
శరముల నవి (ద్రుంచి సౌబలు౭జేచి | యరయంగ ముంచ దోయధిముంచినట్టు. 
నకుల 2 తోడుత నవ్య వీకముండు | శకునిసూనుడు వోరి జయకాంవ వమహీివు, 
వడి వాత్యకియుం గృతీవర్శయు¢ దొడరి | విడువక పోరిరి నిశ్యంబు దల. 
ఛారుణ్ం ౫ అపుం;డును (డాపదినుతులుం | బోరిరప్పుడు మహాద్భుత స్ట క్ర మెలసి, 
మజీ వారిభటులును మనవారిభటులు | నజక పోరాడిం యుర్విత లేశ ! 
అమేేందసూను? డట్లాతుములమున । సమర్వసై న్యము * బారిసమరుచు వచ్చి 
కృపుర థాశ్వముల నిమ్మ్భృతి చేలణహాల్ప | నపుడు (దోణతనూజుం డడ్డంబు వచ్చి 
తన తెరిపై నిడి దవ్వుగాం బోవం ! | గనుగాని కౌరవా[గజుండు రోక్షించి 
రయమున నేనూజు రథములవారి | భయ మేది యయ్యముపట్టిపై (6 బనుకం 
గనుంగొని యంత శిఖండి కోపించి | కనున నపు డగ్ని కణములు దొరుంగల 
బూని యొక్కనినై నం బోరిలో (బదికి | పోసీక నిశ్శేషముగా జంవీవై వం 

* సప్తమార్గణంబుల, 2. సారుచో. క్రి. (దుంచె. ఓ. బారజమరుచు, (మూ) 



శల్యపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము విం 

దజవైన యుతాతతతులు చూచుచును | బటిచెకు గుకుసేన బవహుుముఖంబులను. 

ఆ దుర్నిమిత్తంబు లవి లెక్క_గొనక | యాదట సౌబలుం డహి శేశుకనియె : 

“ ఓసుయోధన, నీకు నొకటి చెప్పెదను | నానాహసంబును నను జూడు మిపుడు. 

మోహారింపుడు సేన ముఖమున మోరు. | ఆహవంబున నేను నాపాండుసుతుల 

ఖండించి సామాజ్యకలితులా నిన్ను | దండిగానేలింతు ధరణీ యంతయును; 

పాలీంచి యనుపు నీపాదంబులాశ; | గాలిమాటలు గావు కనుగొను, *” మనలో. 

బౌల్నడినట్టి యాబలు మొగ్గ రంబు | వేల్పువట్టిన వాని విధ నున జూచి, 

కడు సంతసిల్లి యగ్గాంధారిసుతుండు | తడయక నకునితోం దా నిట్టులనియె ; 

“మున్ను ద్య్యూతీనిమిత్తమున రాజ్యమెల్ల | నెన్నంగ గెలిచి నాకిచ్చితిగా బె ! 

మొనసి యావావరంగమున. బాండుసుతులం | బెనంచి యిఫ్ఫూడునీదు భీకరా(స్త్రుముల 

పాలుగావించి నిర్భయవృ త్ని రాజ్య | మేలింపు మామ, నీకిది వేళ.” యనిన 

సౌటలు6 డాహవోత్సాపహూంబు మోటు | గా బలంబులతోడ? గడయగిన్క నపుడు 

అంతకసుతుండు తనంతరంగమున | సంతనంబంది యా సనవాబేవుం జూచి; 

“భీత్రిల్లి పోరాని పెడ మెంగ్గరంబు | నాతత 'కాంభోజయవనాశషములను 

గూడి పెల్లార్చుచు గుణవిస్వనము౨ | నోడక్ గావించి యొనరఖడింపు.” 

శకుని సహభబేవు లాశ్వికనహవాయులై ఘోరంబుగాం బోరుట 

మనవుడు నట్లకాకని మాదిసుతు(డు | మనమున రాగిల్లి మతే విజృంభి చి 

తొడరి పోరాడువోం దుములంయబునందు. | బడ వచ్చువారును ఒడియెడువారు, 
మల్ల యుద్ధంబున (మగ్గెడువారు | భల్లాయుధంబుల. బడ( వేయు వారు 

గర వాలములం దలల్ ఖండించువారు | సురియలం జెండాడి (నుక్కి-౦ చువారు 

గదల నెత్తులు వివ్వలాం గొట్టువారు | పదముల నొండోరుం బడ. దన్ను వారు 

నొకని గుణ్హంబుషపై నొకం డెక్కువారు | సకలంబుగా నస్టిచయ మేర్చు వారు 

పొడిచి గంటను దూరిపోమె'సవారు | తొడింబడ గుండెలు దోరిగించువారు 

ముక్కులు జెవులుకు మొగి (టెంచువారు | చక్కగా హయముల. జంపెడి వారు 

సీరీతి. బోరాడ నిరువాగుక*ము | ఘ+రమై యుండె నెక్కుడు వేర్మితోడ, 
అంత సౌబలుతోడ నానహా జేవుం | డెంతయు భోరు చో నిట(దుపదజు(డు 

1 రానిచ్చి, (మూ) 



క్ దివద భారతము 

తెజిలక కలంగక తెగువవీడ్యడక | యజలేని కడయణ కత్తో నప్పుకుప్పొంగి 

యతుల ర్నాదాకారుండై చెలోలి | (పతిపీరసేనల బహూర క్త శల్య 

భూరిమేదోవూంన ములు బునుకలును | ధారుణి రాల్చుచు ధరం గూల్చుచుండెం 

ఆరీతి నుభయ సైన్యంబులవారు | పీర్నులై ధీష్నులై వెస నసహాయ 

ఛూరులై కూరులై సౌరిదిం బోరయగను 19. =. 2 

చబాంచాల నుతునొంచి బలియు. డాశకుని | యంచిత ద్యుతుఎతో న నట టే మరలి 

“వేయండి శారవరాజు వేండి నాస్వామి | వేండి వేడీ’ యని వెదకుచు రా 

జతురత శకునితో మైన్యమిట్లనిమె : | “హితమతిం గారను నిశ్లుల వెదక ! 

అదెచూూడు సేశల 2నాయచున్నా డు; ! పొదలి పాండవులతోం బోరుచున్నా (డు; 

పోవలసిన నందు. బొ * మ్మన్ననతడు | నావేళ నావిభు న జ్రైత్తి చూచి 

వోరంగంజనుటెంచి చెలగి యట్లనియె ; | “పౌర వేళ్వర, మెండు బలములనెల్ల( 

గరితురంగాదుల గడ తేర్చినాడ, | ధరణి నీవేళల జాలక మనము 

(ప్రాణవంచన లేక క్షీపెళొన్నంగాక | (కొణం బాండవులను ధర గల్యరాదు.” 

అనిన సంతోషించి యాశారవుండు | తను గూడుకొని మదోద్దండుగడై నడవ 

గీశవుం గనుంగొని (క్రీడి యిట్లనియె ౩ |! “ఆశమానండుగడా యహి కేతనుండు ! 

దుర్యోధనుని మౌర్థ పింబుదైకించి కృష్ణార్దనులు నంభాసించుట 

వెనులావౌటు మది నరపీసంబు లేక | యనిసేయం దివురుచున్న ట్లున్న వాండు. 

పీడునో మున నృసై న్వ్ వికతి మధ్యమున | వాొండీమి వొటించి వచ్చుచున్నా యు. 

వచ్చుగా కేమి నా వాండిబౌజముల | (గుచ్చెదం గురుసేన కుంభిని. గూల 

ఉదుగక తీ వతే కోపలేననక | తొడరి రథంబీవు తోలుమి కృప |! 

తివిరి పద్నెనివిది దివసంబులయ్యె | వివరించి యరిసేన విసిగితి నటికి, 

పూర్తిమెం బోలని పోల్కినున్నదియు (2) | థార్త రాస్ట్రులనేన కటుగ"దేమి మును, 

నిచ్చలుః బరికింప నిన్న నేంటికిని | మచ్చిక మన సేన మహినెంత యణ, 

ఆపగానందనుః డని జన్నపీదప | నీపౌరవుండు సంధికిట వచ్చుననుచు 

సామదిలోం దోంచె నవి నొల్లయయ్యె | నేమనం గలదింక నింది రారమణ ! 

1. బోరుచును, 2. జేయు. 3. పోరిన, (మూ 



శల్యపర్యము ; ద్వితీయాశ్వాసము 

మున్నాజిలోన భీష్ముని చావుచూచి | యెన్నలా భగదత్తుండీల్లుట చూచి 

యనిలోన సెంధవుం. డణగటమాచి | గొనకొనియాచాపగురు చావుమాచి 

దుశ్ళాసననుని ఇవాన్రతొొల౫కచూాచి | దుశ్ళీలి కర్టుండు (దుంగుటచూచి 

గుడ్డి పాపాత్నుండు గుదియింపం డయ్యె, దొడ్డమూఢుండుగడా ! దురోధనుండు. 

పోరిక్రిషుడు మదిపూనుటేయెన్న | ఏరుండింతటివాండు వెదకినం గలంటో | 

తుది చేడు శల్యుండు.[దుంగుట పరాచి | యిదే నచ్చినాండు తానెంతటివాండో ! 

కోరి భీమునివేతం గూలినంగాక | యూరక తానేం యుర్విపాలిచ్చు ! 

సారసశ్న్మేత్క నాచండకాండముల [| ఘోరాజిసెనలం గూచ్చెద 4” ననిన 

యాదవతిలకంబు నప్పాద్ధః జూచి | “యీోచెస నీమాట లివి నిజంబగుకు ; 

రాయబారము మున్ను రయముననేను | ,.. అ... అల అ ౩4 

విదుగుంజెటుంగంగా వేవురెజుంగ- | జెదరి నన్ బట్టయాచినవాండు గాండె ! 

అదిగాక (జాపది నట భంగపటజచి | వదరిలవ్ష్టీకీం జెడ చాయంగంటబేసి 

యాకలంబులు దిని యలమటం:బొంద6 | (బెక టారణ్యంబు వాలు గావించి 

విరటుపా ఖెంబున ఏీడ్వఢడి నవంతం | బొరసియుండలంజేసి పొరి దండుగూర్చి 

యిందువం జేం[ద్రుల నిట మనవారి |! గందం. 'జేసినయట్టి క హ్లుండు గాడే! 

పీ-డు భీమునకెంత వీనిగా న్యముల | పోండిమి మాయించి పుడమిపై 'గాల్పుం”” 

అనిన ధనంజయు. డచ్యుతుకనియె ; | “విను జేవకీపుత్ర, వీనిమార్షంబు ; 

మతి చెడి నిన్న వమానించి పట్టం . జతురత6 దలచిన శఠుండు దుర్దను(॥ష. 

పాపికి: చాపంజె పథ్యంబుగాక | యేపార సీబుద్ధి పింతవుగాంగొనునె ! 

కుతలంబునను వీని కొబుకునై వచ్చి |! (పతిన రాజులు వృథా పాతేమై తేగిరి. 

జగతి భీమ్మ(దోణ సెంధవపము | లగణిత స్నత్రమితామాత్య సుభట 

కరిరథ తురగ సంకలిత యూధులును | సరనిమై ననిలోనం జూవంగల6 జూచి 

ముడి నొకించుక యనుమానంబు తేక | పదిలులడె మజీయును బటు తెంచి నాడు, 

చన మిగిలినవారి. జంపించి కాని | తనువు దొజంగండు థా ర్శరా(షుండు, 

కురునాశనుండై న కురుకు లేశ్వరుని | బలములం గడ లేర్తుం బబిపుము రథము, 

అనవుడు నాయణగాకయని యచ్యుతుండు | ననిల సంకాశంబు నగు తేరు వజుపం 

చావక నిభమైన బాణంబు లేసె, | పావని గదపూని పటుతేరు డిగ్గి 
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కొరటి కుంభంబు లొక్కట విదారించి | పరలంగ ఘాటుక పటలిం 'జెండాడీ 

రథములుర్వరః గూల్చి రథ్యాళి నొంచి | పృథివిపై భటకోటివీచమణంచి 
మతే వేలసంఖ్యలు మాతంగనమితి | నుజక చెండాడి మహో(గత మెజుసీ 

కోపించి వాయువుకొడుకు నీనుతుని | దీవిత రథమంతే( జెగునతోో బట్ట 

యీడ్చి [తిప్పుచు దివిశెగురవై చినను | ఊక్స్చినగతి నతండుర్వివై ౧ బడియెం 

పడిన నంతేటిలోన( బవనతీనూజు | కడరుచు నొక కొందఆాభీము.దా.కి 

పోరుచో నలవారి బోనీక యతండు | కేరుచు జము(పోలికిని బోవవై చ. 

అదిచూచి హత శేవమైన బలంబు | కదుపులు కదుప్పులై గదియవచ్చుటయు 

నేనూటు రథికుల నేహ్నాబుకరుల | మానితకాంభోజ మ తృనాజులను 
ఎనిమిది వేవుర నిట బదాతులను | బనుగొన నొక్కట. ౮బాణముల్ గొనియె. 

ఆవేళ నందణజ క నిలాత్సీజుండు | కావింప లయకాల కాలులడే తోంచెం 

దట్టంపు గుజ్జపు దళముతో నంత | నెట్టన కురురాజు సెం సుదర్శనుడు 

గూడియుండుట చూచి గోపాలుండపుడు | |క్రీడితోం బలికి సత్కీ ర్తిణోం చొంగ: 
“ కవ్యడి చూచితే కదనరంగమున. | (గొవ్వి చచ్చిరి వై రికురుకుమారకులు. 

'ఘోరతమంబుగా గుజ్జపు గములుః | చేరులుం గరులును జెగటాతిపోయె. 
భీము నెంచెదరన్న ౧ బృధుతరాట్రోప | కామారియీ గాని గాడు మ _ర్భ్యుండు. 
వేయేల నిను జెప్ప వెస నీకు నాకు | నోయున్న తాత్శక, మొగి వేజులేదు. 
ఖాండవం జేర్చి యాఖండలు గెలిచి | గాండీవమగ్ని వేం 7 కొని మున్ను 

పరమేళుతో. బోరి పాళుపతా(స్ర్రు | మరుదారం గై కొన్న యావహావళూర ! 
అల్ల దె కంటివే ! యహిశేతనుండు | తెల్లనిగొడుగున దీవించు వాండుం 

మనమింది కినుకతో మార్శలయుచును | ఒనవెట్టుకొని కా చుకున్నాండు చూడు. 
ఒఅనున్న యసివోలె నొప్పుచున్నా(డు | వెజవండు ; ఎట్టిదో వీని సాహసము! 
తెగిరి వాయుజుచేత ధృత రాష్ట్ర సుతులు, తగవాప్ప నింక నిద్దజణుగాక ధా. 

వీరనంగా నెంత పీఠరలం జంపీ | భూరి సత్కీ_ రులు పొందుఃడుమోారు, ” 

అనిన ధనంజయు( డచ్యుతు కనియె ఏ; | “వినుము ఛీష్మ(దోణ పరుల నాజిం 
జంపితి మాయల్పసైన్య మదెంత? | సౌంపార నావే $ చూడుము దేవ! 
వనూటు తేరులు నేనూజు కరులు | నేనూటు గుణ్బ్ణంబు లిట రెండువేలు 
శాలుబలంబులు గానరా వచ్చి | శూలమై యున్నాడు చూచితే | శకుని, 



శల్య పర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము 3౫ 

కృతవర్శ గురుసుత కృపులు తాశేల | జితులు గాలేరు; ఆజిని బోరళేరు ; 
ఇంతమాతపుసేన నేనాజిం జంపీ | పంతంబు మింతు నీ పాదంబులాన, 
తీలకొని ఏరిని దండించు నపుడు | తెలియరారాజు సంధికి వచ్చునొక్కొ ! 
వకార్యగతియును నిట: జూచుథోొనెవ, | .., అ wee ee 
జేవకీనందన, తీవ వేగమున | నీవేళ నారథ మిటం దోలు. “ మనుచు. 
గరువలిసుతుండును గవలును నడవ | గుగురాజుం దా,కి మిక్కుటముగా నేయ, 

నెడసొచ్చి శకునియు నిట సుశర్చుండు | నడరి సుదర్శను. 1 డాయనిలజునిం 

ద్రెగ_ర్తపీరులు- దక్క-టివారు | ధీగతి చార్థుని బేవకీసుతుని 
జలజల మన నంపచయమున ముంప | *నొలసి మండెడు ఏవీతివో(తు.,డై నరుడు 

వచ్చిన వారల వము శ్రవోనీక | యచ్చుగా యమపురి కనిపి, వేవేగ 

వారిటలంబుల వారిసూనులను | వారివారినె కూడ వరుసతో ననివె. 

అంత సౌబలుండు మహాపతాపమున | నెంతయు సవాబేవు నేపుమైః దాంె. 

ఉలూకండు సవాబేవునితోం బోరి మడీయుట 

'తాశినచోటం దత్తనయుండులూకు. | డాశొన్నపులివోలె నాక్రమించుటయుం 

గొడుకును డానును ఘో రా(స్ర్రుములను | విడువక సహా దేవు వెననొవ్వనేయ., 

బదియింట నాతని భంజించి విల్లు | వదలక తెగనేయ, వాడిమిచూచి 

శకుని తనూజుం డచ్చలము శెట్టింప | విశవిక నవ్వి యవ్వీరునింబలిశె : 

“నవాచేన, మాళండి చండకార్ముకము | నవావా (త్రుంచినయట్టి హృస్తముల్ (ద్రుంతు; 

చరాచి తప్పించుకో నూరుండవైన; | నేచియు. గాదేని యిట బాతి పొమ్ము. ) 

అని పావకజా(లలై న చాణముల | మునుకొని యేయ నిమ్ముల మా (ద్రిసుతు(డు 

అవి తెగవిడివడి యట రాకమున్నె | యననీశ, యాతని వా_స్పముల్ (దుంచె. 

(త్రుంచి యంతట నహచేవుండు కినుక(?) ! మించి “యులూక, మేల్మేలురా ! ప్వ్ర 

నొకటి సీమడిలోన నొగి నెంచియుండ । వెకలి నిన్ చాలించు విధి యొక్క కుంచె. 

నిగిడి నన్నేయం బూనినయట్టి చేతు | లొగి నేండు తెక తేర వోనాడుళొంటి () 

అట నులూకంబన నాగూబవేర | ఘటనమై న ర్తించి కడపట నీవు 

గహాబజంశెిలతోడం గుందుచు వచ్చి | గూబమై వఫోతీవి కురురాజునెదుట. 

1. విజయుండు, 2. పెలసీ, (నూ) 
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వయుమా యేచేత నేసెద గ” వనుచు | దాయ మ న్నకమటు ధరణిపెం గూల్చె. 
తనయుండు బెగుటయు. దగసౌబబుండు | మునుకొన్న కోపాగ్ని మునిగి లోంగుంది 

కన్నీరు దొరుంగ నంగంబు వణంక | విన్ననై తనయాత్న వెచ్చుచు నపుడు 
“పాండుత నూజులు భవ్యదోర్షండ | చండ[పతొపులు నవాజ వి(క్రములు 
గతమత్సరులు శుభకరులు సత్యాత్సు | లతులితాచారు లాయత క్రీ ర్హిధనులు 
నైన వీల జూదమను సనెపంబునను | బూని రాజ్యము మోనఫుచ్చిన దోవ 

మదియేలతప్పు. ? చాయక పుణ్యు(డైన | విదురుని బుద్ధులు విననైతి మొదల ; 
అడరి నిందలకెల్ల నాధారమైతి ; | కడపటం దనకు నిక్కుడ ఇావవలసె. ” 
అనియని శోకించి యా నహాజేనుం | గనుంగొని పలి] నాగహము సెట్టింప ; 
“మౌద్రీ తనూభవ, మహి నాకుమారు | భ్యదమూర్రిని ఏరభ[దావతారు 
రణమునంజంవీన రణకూర్య నీవు | జుణిగివోవక నిల్పిచూచి పోరాడు; 
పోయెదవో నిన్ను బోనీనుగాని | పాయక ననుడాశీ బంటవై నిలుము.”” 
అని గుణధ్వని వేసి మాగర్చుచు జేర్చి | మునుకొని నారసంబుల మూంటనేసె. 
వసిన సౌబలు నిష్యూననంబు | చేసె. దుత్తుమురుగా. జి త్రవై ఖరిని. 
అట వాయం గదిసి మహారుద్రుగతిని | బటు ఖడ్ష తోమరపాసళూల ములం 
బెకొని వైవ నప్పాండ వానుజుండు | చీకాకుపడ వానిం జెక్కివై చుటయు., 
గనుంగొని శకునియుం గాలు నేయాడ | కనయంబు నతని బాణాలి చేనొచ్చి 
పెదవులు దడుఫుచు భీతి వాటిల్లి | కుదిసి నెవ్యగల దిక్కులు సూచుచుండె. 
ఆ సహా దేవుండు నాసమయమున | భాసుర (బహ్మాండ భాండముల్ వగులం 
గోపించి తనవింటిగుణము (మోయించి | చూపట్టు శరములు సోనగాం గురిసి 
మర్ష మర్శంబులు మజి యుచ్చి పాలు | దుర్శడాంధుని నేసె దొడ్డతూపవాక టి. 
కౌయంబులో గుండెకాయ నాటంగ | నేయువో. బడి లేచి యిశ( జూలుననుచు. 
దనుగూాడీ వచ్చిన తననార దాను | ౨పవిసి * తంగెళ్లు శేంపలుగాం? బాజా, 
పొటిన నదిచూచి పొండునందనులు | వాజరకుండల వాగిం బసనడగిం బి 
చంవుచో నొందులు సందులు దూట్రి | శతెంచేది “యిశ దిక్కు దెస యేది ' యనమచుం 
బొజెడు సౌబలుం బాండవానుజుడు | * తీఆభు పాజీనం దిరుగు సౌబలుండ ! 
రౌారాజువూ*మవై రమణిగాంధారి | కారయ దోంబుట్టువై ధృత రావ్ష 
నుండ లేశ్వరునకు మజుందివై యిట్లి | బండంగివె యిటు పాలం? దగున! షా లు యా గ 



శల్యపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము క్రై 

పరంగంగ వేటికి బలువిడిం దొడరు; | నెజి * మాన్చవచ్చునే నీపాలిచావు ! 

చావక యెక్కడ జరెొదగు చెపువు! | వాపిరి నిష్ట్రదెవంబును దలలపు. 

మాయజాదంబున మా రాజ్యలవ్ష గ | మాయించినట్టి దుర్శదుండవు గానె 1 

ఉ _తృమసాధ్వి యాయువిదం బాంచాలి | మొత్తి యాడ్చించిన నూర్థృవుగావె! 

రా రాజుచే వినరాని వాక్యముల | నోర్కి యాడించిన యొజ్జవు గావ! 

నాడు ఓడినమన్ముు నవ్వి బంట్లన్న | వాండవు నాపగవాండవు గావె! 

ధర్మజు. గొలువులో. దప్పంగనాడు | కర్ణంబు లన్నియుం గడ లేర్తునేయు ; 

చూచి పోరాడు నిష్టురు(డ, ఏ” వనుచు | నేచి వాలము లఅనేకముల్ గురిసెం 

కురిసిన నోవీంచి గుణము (మోయించి | తీకుగక యా సహాచజేవునొవ్పీంచె, 

నొప్పీంచుటయు జూచి నూణుబాణములు | తప్పక తొడిగి యాతని, జిక్కువజుచి 

యొకట హయంబుల నొకట సారథిని | నొకట శ స్రాస్తంబు లొకటం బాపంబు 

నొకట రథంబును నొకట. గేతువును | నొకట వజ్రాంగియు నుర్విపై ౬ గూల్చి 

పదిటం బం జెంటను బగుమూంటమూంటం | బదుల ముప్పనుల దప్పని సాయక ముల 

మర్చ మర్శంబులు మజీ యుచ్చిపాజు | ధర్శజుత ముం డుద్ధతి మోజు చేసె, 

సహ దేవుండు కకుని కంఠ ముత రీంచుట 
ధా 

వసిన సహా దేవు నీక్షించి శకుని | “ నాసగి గావచ్చు నని యుంటింగాక 
చూడుము నీ” వని సునిశితశ క్రి | యూాడ'కాతనీ మంద నుుడై వై చెః 
ఎవైచిన నదియును వడి సధోపీధి | వేచి మంటలతోడ నేలేరం జూచి 

“తేరును విల్లును జెగిన నీపాటి | శూరుండవై తివి చూడు మేల్ళేలు” 
అని యర్గచంద్రణా ణాలిచే దాని | గనెలుగా చేసి యాకఠినదుష్రాత్ను 

“సాశెలనాడు హ స్తములేవి?!”” యనుచు | నారూఢి శరముల నవి (దుంచివై చి, 

చటులత నొకదివ్య సాయకంబునను | నిటలాక్షు కై వడి నిండ గోపించి 

వెలయ గౌరవుండు నిగ్నిజ్జుండె. చూడ! గలుపాత్ను సౌబలు కంథంబు[నుంచే. 

కృపుడు (దోణాత్మజ కుత వర్చలపుకు | విపరీతేగతి వీపు విజిగి నట్లుండం 

గలసి న్య మెల్లను గలంగి వాజలోను | జలజనాభుయు వాంచజన్య మొత్తుటయు 

నానినాదముంహాడ నమశేందసుతుండు | తానును చేవదత్తం బొత్సె నపుడు, 

1. మెక చచ్చు నే. (మూ) 
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ఇట్టి శంఖరవంబు లీక్షి ంచి బలము | కుట్టులు వదలం, గన్లొని చాలనవి 
కాం తేయురథము డగ్గోలం బోయి నిలిచి |! మంతీనంబున వాని మాధవ్రండనియె : 
ళ్ స్ప యుద్ధంబిట్లు నెఅయం౭ జూచితివె! | వాట మై న్ మనసు వ చ్చెనో లేదొ! 
దేవు నేండిబె సహదేవుని జూడు | 'చేవత్తామూరియై దీపించినాండు. 
ధర్శజ, నీవీన్న తమ్ముని నెన్న | నర్శిలి మర్త్యమా(తావతారుండె ! 
కోపగించండు గాక కోవీంచునంత | నేపున నిం డాదులెనగారు సుమ్ము ; 
ఈ సౌబలండన నెంతటివాండు ! | వాసిగా పౌలు వాండితూపులకు 
నీత్నిం జెల్పీనవోట నితరులం జెప్ప | (బతి పోల్పరాదు భూ పాలా( గణ్య | 
సకుని యీతనివేతం జచ్చుటం జేసి | సకలేశ్క నేండువో నొ్యమజ్య మబ్బె. 
కావున నోఏీర, కడకంతో ధర్మ | బేవతా మూర్తివి చేవ, నీవర్ణి. 
ఈ భీము. డీనరుం డీనకులుండు | శోభనాకార సంస్తుత పరాక్రమ లు, 
వీరు నీవును ౫హాడి వేడ్క తో భూమి | భారంబు డీంచి నా ప్రతిన చెల్లీంప 
నాచంద్ర తారార్కమై నీదుక్సీర్తి | యేచి లోకంబుల నిట నొప్పులాత. ” 
అని యిట్లు (శ్రుకృష్ణుండ ఖీనుతి సేయం | దనకేలు మొగిచి యాధర్శజుండనియె : 
“ఘనుడు తృణంకైనం గడల పట్టినను | అనఘాత్మృ, మేరుమహో కై లమగును, 
అట్టిహేమాదది తృణాంతరంై నం (2?) | గట్రడ మోయన్నుగవామున గాణె! 
సకల జీవ్రులకును జ.తన్యమగుచు | సకల జీవాళి రత్షకమూ ర్రివగుచుం 
గలనొని (పస్తోదుగాచి, యీ మొన్న | మళఖసి మా(చాపది మానంబుగాచి 
తెలివి భూభారంబు దించంగం బుట్టి |... అ. ee es. 
నటి స ర్యాంతంరాత్మృకుండ ప్ సుమ్ము | నెట్టన గాచుట నీకెంత పెద్ద ! 

లుబొమ్ములయందు. దొడరి సూత్రము లు | క్రీలించి ఛా ర్యంబు గీలా-ల్సి మమ్ము 
జోక నాడించెడి * నూత్రభారు(డవు ; | మాకు దిక్కె_వ్యరు మతినీవె కాక; 
కురు జేవ మావాుతిగాన౭జేసి భూమి | పరిపాలన పౌఢి. బాటించు నాకు. ”’ 
అనియిట్లు పలుకువో నంత. గెరవు(డు | మనమారం * దనమేనమామ వాటునకు 
నేమాయె !* ననిపల్కి_ * యెల్ల పాండవుల | నే వూయవేసెద నిక” నంచుం గదలి 
జనపతి వై రాగ్యసంపన్నుండగుచుం | దన నిజమూల 'బాంధవ సేనల౮హార్చి 
పురికొల్ప, వారును బోర బాణములు | నరకుసేయక కీడి సద్వ్య్భృత్తు. దొడరి 

ee. 3 

1. నూ(కావథాని. (మూ) 



శల్యపర్యము ; ద్వితీయాశ్వాసము వా 

యవని నాతని సాయకావలిచేతం | గవగూడీ పోయిరి కాలునిపు8కిం 

పోయిన. దానొల్లంబోయి శారవుడు | పాయక 1! వెలవెలపాటును బొంది 

పీంనుండై. వివ్యాల హృదయ వికల్ప | దీనుండ్రై జెసచెడి దిగ్భృమ మోట 

జేదవులు డడుపుచు బీమ్మిటిగొను చు | విదపం దాం దన పేరు. బెంపును విడిచి 

మానమే తొడవుగా మహిమించినట్టి | సూశ్చతీమటు డి-చి శరార తవిడిచి 

నురిగిపోమెదనని చులుక నిబుద్ధి | నెక వేస మార్లంబు వెదకుచు నుండె. ”” 

అనుటయు ధృత రాష్ట్రండనియె సంజయుకు ౩ | * మనసేనలందణు (మందిపోవంగం 

బాండవులకు నెంత బలముండె నపుడు? | ఒండొండ వివరించి యొగింజెప్పు.”” మనిన 

“ నిరువేలురభథములు, నిభములేడ్నూ ఖు, | వెరవాజంగా నైదువేల గుజ్జములు, 

పదివేలు నిజయోధ భటపీరనరులు | ముదమునం గాంకేయ మొననుంట చూచి 

ఫొంచెపుం దనమూశ గుమురునుజూచి | వంచన నృపతి యుర్యరనుండ వెబచి 

వలనొప్ప నప్పుణెవ్యర 6 గానకుండ | నలయుచు నటు గదావాస్తుడై లతొలలా. 

వమనిచెప్పుదు నిభపురాధీశ ! | యావుహోదై న్యంబు నట దై వమెటుయో. 

2 ఫొలువనేకాదశా క్రోహిణీబలము | గల గు మవోరాజు కార వేశ్వరుండు 

ఎల్లవి గోల్చోయి యేకాంగియగుచు | నెల్లగా6ం దనవెంట నెవ్యరు లేక 

యా యున్న చోటికి ననతిదూరముగం | బోయి యు త్తరమైన పూర్వ్యభాగమున 

నున్న [హదంబున నొగి దాగియుండ | విన్ననై చనుచును, “6 విదురువాక్యములు 

వినని పావంబున వెస నిట్టికీడు | గనుంగొంటిం గంటనక్కట ! మోసమయ్యె. 
మునుకొని యంతయు మొదలంగృమ్టుండు | పొనరంగ బోధించి బుద్ధిగా ంజెప్సీ 

“ మొదూళ్టుచాలు వారన్న దమ్ములకు | వీదెన న*కులా ని” మున్న శర 

గమ జనార్షనుం చేశవు శార్ జిన్ల్లు నారాయణు( జేపట్టు వట్టి 

చెబు బెట్టందలంచితి; వ్రీతిపులభంగ | పటిచితి నా పాపఫల మెల్ల గంటి, 

చేవతాతు లు సంతి డేవి గర్భమున | నా విర్భనించిన యమ్మపహాోత్నులను 
గ్ర 

బ్రడుముల ( బెట్టన యూ జన్మమునక ( | గడమలే కివియెల్ల 6 గనుగొనవలేసి, 

మాయజూదంబున మహియెల్సగెలిచి | “ఛీ? యని నాసరిక్షితిపులు నవ్య 

నువిడం బతిివత న త్రమసాధిగ | నవమానవబుచిన్క నది పుత్రమి(త్ర 

1. పెలువెల్ల 2. సులభుంజే, (మూ) 



లోరీ దిపద భారతము 

సహితంబు రణభూమిం జావ నా సాలి | విహిక విధాత యివ్విధిం 1 జెచ్చిపెమె. 0 

నని తలపోయుచు నధికశీ[మ్రమునం | జకునెడ, నట బారి సమిరుచు వేగ 

రారాజుచొప్పున రథిమపహోారథ్టులు | భీ మృదంగాది భీకరధ్యనుల 

ఛీమమా[బేయులు పృథివి గంవింప | నా మేట్టిసై న్యంబు లతులమై నడవ 

వారికేతనంబును వారిసారథియును | హరిదళశ్యమణులును నగ్ని రథంబు 

హారిమయాలంకార మది తేజరిల్ల | హారికుమారు(డు పురహరుని ఛంద మున 

నొప్పారి రణభూమి న్మగుజై నడవ, |! సప్పుడు వాతశేవు లవనిపై నడం 

గృృతవర్శ గురుపుత్రకృపులు మువ్వురును | హతులుగాశేంగిరి; యాసముయమున 

ననుజూచి పొంచాల నందనుం డపుకు | “కి చన నేల సాత్యకి, సంజయుంబట్ట + 

ఏంేమిసేయును ) పీండవధ్యుండు ; | వీడు పొపంబుగావింపం జెన్నండును ; 

వితత గుణోన్న త విమలమానను(డు | (బతికి యెక్కడనున్న భయమేమిమనరు | 

వినుతవి[కవు కాలి, ఏనించోనిమ్ము, ” | అనవుడు శై నేయు. డమా ఆట వినక 

“విధి తెచ్చి నాచేత వీనినరించె; | వధియింతు నిష్పుడవళ్యంబు. ” ననుచు 

వేసరి వాలెత్తి (వేయణజూచుటయు, | నాసమయంబున ననఘుండు ఘనుండు 
సాత్యవ కేయుండు సన్నిధి యగుచు | సాత్యకి, యీత్ని. జంపంగవలదు ; 
విదేవియగు నైన వీని వీక్షణమె | మదగచనార్గమై మన్ని ంపు. ”” మనిన 
నమ్ముునీశ్యరునక్తు నంజలి చేసి | సమ్మూదంబున నన్ను జయ్యన విడిచి, 
“ పొమ్ము సంజయ, శాచిపుచ్చితి నిన్ను | నిమై శ్రనచోటికి నేగి వర్తింపు. ” 
మనుటయు మునినాధుకష్టుడు (మొక్కి. | యనువుతి వడసితి నరా నమ్మని, 

అంతీచే. గురువిభుం డరిగినజాడ | పొంత నట్టుకవోయి భూపాలవరుని 

మడుగు చక్కటిగాంచి మతి దుఃఖమందం | బుడమి జేంనును బాప్పపూరంబు నించి 

నను జక్క_(జూడక నలియాల, విభునిం | గని యేను నేడ్చుచుం గడుశోకవృ త్రి 
నల్లనం బతితోడ నంటి నప్పాట : | * మెల్ల నం బో రానిమృత్యువు దవ్పి 
వచ్చితి నమ్మపహోవ్యాసుబ కృపను; | ఇచ్చట నుండరా దిళ నేటి ఒతుకు [ 2) 

) వ్య న | ఏనీవింపు బావని పీరులు గల! ”) 
అనినం గౌరవునకు ననఘ ! యిట్లంటి ; | * మనికితవుది యీల మన వారిలోన 
1. బెట్టంజెచ్చి.తని, 2. రచి. 8. దనంజేల, క, పనుపుచు. (మూ) 



(బడికి నశ్వష్టైమ (బదికె. గృపుండు | (బదిశిను గృతవర్శ పతి, వీరుదక్కళ_6 

బనుగొన నెవ్వరు (బ్రతుకుటలేదు, ” | అని విన్నవించిన నడలుచు విభుండు 

నాకంధరంబున నలి హూస్తమూంది। యాకులత(ంబున నడలుచు. జూచి 

దుర్యోధనుడు చె ్యపాయనంబను వనుడువున డాంగుట 

సీకడ కనుపుచు నృపుం డిట్టులనియె : |! “ వకాంగినై తి నింకీమి సేయుదును ! 

మందుకై నను మాటు మానిసి లేక | మంటె న్నాసైన్యంబు వమవాటమా(తమున, 

పాండుసూనులు ధర్శవరులు గావునను | బాండిత్య మేర్పడ బంధులు6 దారు 

(బదికినా ; కిట వారిచారికిం దప్పి | బదికితి నాపాలిభాగ్యంబు గాదే! 

ఇదె నాకు రాజ్యంబు ; నింతియె చాలు; | 2 (బదుకు కన్నను బుణ్య ఫలములు గలవె! 

పుడమియెల్లను ధర్భభూవరు( జెందె | వడీం చెడ్డ మోంద న వ్యారలు నాకు 

బొలుపుగా నొకకొంత భూమిచ్చిశేని | కలసియుండుట నాకుం గడుహీనవృ త్తి, 

చిక్కి యెంతయుముగ్ని సిగ్గువోవిడిప్ | కుకై,-న6 గుడుచునే కొజగాని కూడు ! 

కొడుకులు తను లుం గురుకులంబెల్ల | నడణిరి నాకొణకై రణంబునను. 

అట్టివారల చావులన్నియుం జూచి | కట్టిండినస్థి కాయంబు నమ్మి 

వారిచ్చు సామాజ్య వై భవం బోల్ల; | వారినుధ్యంబున వసతిసేసెదను. 

ఈ మడులందు నే నిటు డాగియుండి | యామిోంద నొండెడకరిగి నానొప్పి 

తీర్చెన నాషగదీశ్సెద, ౨ ననుచు | జేర్చి యమ్మాడుంగు తాంబెంవేది చొచ్చె. 

అది యెట్టిదంటివా యాదికాలమున | ముదమున నతండొక్క. ముని వనంబునను 

బర మేశ్య్వరుని గూర్చి బవాుతర తపము | చిరనిష్ట్రతోం జేయ శివుండంత మెచ్చి 
(వత్యత మై నిల్చి పలికె. గౌరవుని : | “ అత్యుత్త మోా_త్తమ, యరుదీతపంబు ; 

వలచేసెదవు ! నీ వేవి కోళెదవు! |! వాలాయ మిచ్చెద వలనినదడుగు. ” 

అనవుడు ముకుళిత హాస్తుండై శివునిం | గనుంగొని పలికె నక్కౌంర వేశ్వరుండు ; 

“ ఈశ్వర, చేవ, సర్వేశ్వర, యభవ, | శాశ్వత, భవహర్క సచ్చిడానంద, 

మోొతు(పదాయక, మూర్తి (తయెక, | సావ్రైత్సరంజ్యోతి, సత్య, సత్యాళ్ళ, 

నీలకంధర, కృపానిధి, -జేవజేవు |! యాలకింపవె ! యొక్కటడిగెద మిస్ముం 

పరికింప నాకరస్పర్శ మాత్రమున | బరుస వేదియు. గల్లం బాలింపు మొకటి. 

1. కిన, 2. (బదుకకున్నను. (మూ) 



'రో_క ద్యిపద భారతము 

ఒకటి నే నిణుమ పొటొందిన వేళం | (బక టించి జలములోపల( బొచ్చుమా।త్ర 

నదిగట్టయె బలమై యభేద్యమగు |! సదన మై, వీటిలో జవీయించునంత్( 

గదనరంగంబునం గడచన్నయట్లి | వీడిత (పతాపులు వస ముహాయోధ 

చతురంగ బలము లచ్చట. దొంటియట్ల | చతురత (బదిశెడు సామర్థ్య మిమ్ము. 

జపము సమా స్పమె సిం జెల్ల'చేని | యపజయం బి.” మృన్న, నభవుం డీశ్యరుండ 

నవ్వి ఏ “యో యపజయోన్నతి వేడిలేల? | చివ్వన నీతలంచిన దిది గాదు, 

డాశొన్న కపట నాటక సూత్రధారి | యాకృష్ణు మాయ సీ నాడితి గాక ; 

సీ వశమాయిది ! నీకోగిసట్ల | గావింతు ” ననిపల్కి గారీకుండరిగెం 

కాన నవ్వర మట్లు గన్నవాండగుట | నో సరనాథ, యా యుదక మధ్యమున 

దన మంత్ర సామర్థ ్ యతలింజేసి రాజు | వనములు స్తంభింప వారక చేసి 

యుదకంబులో (జొచ్చి యుండెంబెల్లుగను. | తదనంతరంబ రథ్యంబులు 1 నడవ 

బరితాప మొనరింవ బవాశోస్త ఘాత | లరుదుగా. దముమేనులందు దీవీంపం 

బుడమిళులగానక బుద్ధిలో వేగ | నడలుచుం గృత వర్మ యా చార్యు మణి ది 

తయూచార్య పుత్రుండు నట వచ్చుచుండి | చరూచి నాదగ్గజ సొరిది నే తెంచి 

నను గాంలగిలింపుచు నాతోడ ననిరి; | * జనపతి యెటంబోయె సంగరస్థలిని ! 

ఎవ్విధి (బ్రతికితి పీశ్యరుకృపను ? | మవ్వమై చెప్పవే ! మహిపతివార్హ. 2 

అనవుడు వారలకంటినే వేగ : | * వినరయ్య విధిదప్పీ వివశు(డై వచ్చి 

కురుపతి యీనీట. (గుంకి యున్నాడు ; | కొజిగానివిథి యింత కుందించె, ”” ననల 

విని వారు శో కాబ్టిపిచుల మునిగి | మనమున రణభీతి మల్లడి గొనంగ ; 

“ పనజనేతా ప్ప చేవాంశులచేత | వనజారికులునకు వచ్చె నీపాటు. 

అనినేము (బతికిన యవ్విధంబెల్ల | నెనయ రాజెబులసనో యొబులండో కాక 

సమరంబులోన నిస్త్రాణుళడై విభుడు | మముబౌసి యొంటిమై మడుగు శ్రీతెంచె, 

కాక మా పొదినున్న6 గౌర వేశునకు | నీ కష్టవర్తన మేలావహించు ? ” 
అని యని తీలపోయ, నంత బౌండవులు | వెనుకొని రారాజు నెదకుచు వచ్చి 

యచ్చేరువను దోచునంత, ఛీతిల్లి | యిచ్చట మనయున్మి. పాతముగాదనుచు 

నను గృ పాచార్యు డున్నత రథంబునను | నునిచి శ్నీఘత నట నుండక తలంగి 

1. నుదళ - పరిణామ మొనరించి (మూ) 



శల్యపర (ము 5 దిితీయాశ్యాసము క్ర5 

పొడి గాన్న వేజొక్క_ పొద తెరువునను | జెదరక తిరుగుచో, శిబికంబునందు 

నంతఃపురాంగన లందటు గూడి | వంతం 6 గుందంగ, సడియుయుత్పుండు 

శోకానలంబున సొరిది [వేలసనిను | “ భీకరబలులగు భీష్మూని యోధ 

కురుపీరు లండజు ఘహోరాజం ఒడికి | తొరలి దుర్యోధను దుర్నీతి కతన, 

ఆ మేటియగు పాండ వావలీ మహీవమ | వేమని వా[కుచ్చి యిట. చెప్పవచ్చు! 

ఈవనితీలం గొని యిభపురంబునకు. | బోవుట నాకిది బుద్ధియు( దను. 

కోరి యేకాదశావ్లోహిణీ వీ భర్త |! కూరిమి మన్నించు కోమలిజనము 

కిప్పాటు వాటి తైనే!” యంచు గలశి |! యప్పుడు తీనరథం బల్లన డిగ్గి 

జాపరూాదభునరును ధర్భ రాజునకు | సోమించి యన్యార్శ నూచించుటయును 

ధర్మజు(డప్పుడు డా. గవ్లుమెోాము | నర్మిలిం జూచిన ననుమతించుటయు 

నా వెళ్వసుతుం బాండవా[గణి యపుడు | భావింప నిది లెన్సపనియని మెచ్చి 

యాలింగనము చేసి యట *నోయుయుత్సు ! | యేల నీకుపమానమెవ్వరు లేరు; 
అదియె కావింపు మీ” వని పీడుకొలుప | నుదిలోనం బొంగి నెమ్మది రథం బెక్కి 

యా పుణ్య కాంతల సొవరిజనుల | నా,పాధ్దై యెంతయు నాయుయుత్సుండు 

కొని కరివురికేయగి కురురాజు నగరి | కనివీ యవ్విదురుతో నష్పుడిట్లనియె : 

“ఆ మ(దపతియును నాసౌబలుండు. |! (బౌమిడి రణమునం బడిన, శారన్రుయు 

తనమాన మటుడించి తనపేరు డీంచి | తన కార్య వుటుడించి చారలడించి 

తా నొక్కరుడు గదాధారియై పాజె, | వను ధర్భజకృష్ణు లీభం%€ బనుప 

వచ్చితి సీ భూపవనితలం గొంచు | నచ్చుగా, ” నని చెప్ప నవ్విదురుండు 

మతి ననాగత వర్తమానంబు దెలిసి | * హిత కార్య మునరించుటిడి లెస్సయయ్యు ; 

ఈ నిర్ణయము పతి కెజిగింప వలదు; | తానె సంజయుచేశం దగ వినుంగాని ; 

మనము చెప్పంనేల మతి శోకమేల | వనట నీన్నార్త లెవ్వరుం జెప్పవలదు ” 

అని సమయము వేసి యా నళగికిని | నెనయంగం బలుగావులిడి యుండె. నంత 

నక్క_డ శిబిరంబునందు సైనికుల | నిక్కుముదంబును నింగితో రాయు 

నార్సులు. గరితురగావళి రవళి | దర్పంబులుకు బోయి దైన్యంబు పజివ 

సవడియీ లేక నిశ్శబ్బమైయుండె | నవసీశ, యిట్టి దేమని చెప్పవచ్చు [20 

అనవిని ధృత రాష్టుండప్పు డిట్లనియె ౩ | * విను మనసేన లివిధ్యమైన వెనుక 

1. బలము, (మూ) 
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నిలవతి మీర లింకేమి చేసితిరి ? | తలCకెద సంజయ, శగం జెప్పు. * మనిన 

మనుజేశుం జూచి యేమట 1 కంతలోనం | బనివడి సూతసంభువుం డిట్టులనియె; 

“ జననాథ, పాండవ జగదీశులపుడు | వెనుకొని రారాజు వెదకుచు రాల, 

ఘనమైన నేనల కలక లార్భటులు । విని కృపాచార్యాది వీరులు వెజుచి 

నను గొంచువేగ నున్నతి నొక్కయెొడకుం | జని యున్నయంత, నలాతశ(త్రుండు 

సౌరిదిమై సేనల సోమవంశజుని | నరసి కానక మనపహాత శేషవరుల 

ననుకంపం గనుగాొని యపుణాదకించి | చెనకువతోందన శివిరంబుకరిగె. 

అఆసమయంబున నవనీశ యీము | నాసుయోాధన(డున్న యటకు నేంగితిమి. 

క్టృువకృతవ ర్రా శ్వత్ఞామలు దురోధనునిగని సంఖాపీంచుట 

గొనకొని రథులు ముగ్గురు నొక్కపెట్టు | త్రనరంగ( దమరాకతగ సెజీలించి 

“ మము జూడు విచ్చేయు మండలాధీశ ! | సమరంబు సేయంగ శంక యేమిటికి ? 

అడరం౫6 గృమ్లుని నాపాండుసుతుల | నెడపక గౌలిచి సీకితుము జయము, 

కాదేని వారిచే గణంలి చచ్చినను | ఆదట నాక సౌఖ్యములు సిద్ధించు. 

అటుగాక యీరీతి నణయగిన( గీరి | విటతొట మగుశాక విజయంబుగలటె ! 

వెడలుము రాజేంద్ర ! విమలభోేగేంద ! | వెడలుము ళూరత విడువకు, ” మనిన 

వలదని రారాజు వారికిట్టనియె : | “బలము చాలదు నీటం బడియున్నవాండ ; 

వీరతవిఫలమై. విను నేండిబే మొ | శూరత ననిసేయం జొరదు నామనసు ; 

అటు మిరు నిస్తాణులై యున్న వారు ; | పటుతరంబుగ చెల్లీ బవరంబు సేసి 

1 తూంటరి వైరులం (ద్రుంతము గాని | చేట మా(త్రము మాని నిలుండు పొం” డనిన 

ఆ వాక్యములు విని యాచార్యసుతుండు | * భూవర, యీ వేదబుద్ధి 'యేమిటికి ! 

విను నా ప్రతిజ్ఞ యప్వీరకాం తేయ | జనపతులాది పాంచాలుర నెల్ల 

రి ఖండనోద్దండతం గడికండలుగను | జెండాడీ బవాుభూతసిద్ధుల దనివీ, 

యస్త్ర దేవతలకు నాదిక శక్తి కిని | (బన్తుత గతి చేండ బలియిచ్చువాండ ; 

ఎలమ్ మోాజనకున కిటమాందం (వీయము | అలరించి కాని నెయసి యొరంబెట్ట. ” 

అని (కాణి భాపీ.చు నా సమయమున । విని భీమనేనుని వేటకాండ పుడు 

అరయ నరణ్యంబునందు వేటాడి | యురు మాంసభారంబు లూని (వేగునను 

శ. నంత. 2, తూటారి. కి. ఖండనోద్దండ విఖండఖండలుగ. (మూ) 



శల్యపర్య్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము; క 

నీరువట్టున డస్సి నిలిచి యమ్మైాడుంగు | చేర ౧మానీళ్లు దోసిట నిడి (తావి, 
యే తేరగా మున్న యిట ధర్శసుతుండు | 1 నాతీరు నొకబోయ కానతియివ్నా : 
“క నాశ్వి కిరాతుండు యురగ కేతను-డు ! వరీతి నెక్క_డికీలానో యవి 
చెప్పుము నాండున్ననీవ మా” కనిన | నప్పుడ యాబోయ యనిలనందనుని 
జా ర కొలు సొలుబ్బపలలోనివాండు | అనయంబు గావున నావేంటకాండ 
శదురుగాల జని వారిశెజి/గించుటయును | మదిలోన వారల మ్మడువుతీరమునం 6 గబ్బి పుండు [దోణజుండును గృత వర్గ యండి; | రపుడు దుర్యోధనుం డందుండఃం బోలు; 
నదియె తప్పదు మనయధిపుకీవార్త | పదండు చెప్పుడము సంపదలిచ్చు. * ననుచు 
మాంన భారంబు లిమ్బుల( బాజవైచి | హంసధ్వజుని భీము నంతట. గాంచి 
కంరుపతియున్న ట్టి గు క్లైల్లల జెప్పం | క బరికించి వారికి. బనదనం విచ్చి 
వారిం దోడొ్క-నివచ్చి వడి ధర్శసుతుని | వారక క నివింప వారలిట్లనిరి ; 
“ అవధారు బేవు మేనుధికదాహమునం | గవియుచు నొకతటాక'మునీరు (దావ 
నాచుట్టునను గృృపుం డాచాగ్యసుతు:డు | వాచ కాకృతి (?) కృత వర్ష సంజయులు 
నున్నారు; వినుము సుయోధనుం డందు | నున్నాడు తప్ప దో యుఠశ తిలక ! 
నరవితో నొకవి శేషంబు చప్పెదము | వెరవుతో నరనాథ, వినం జి త్రగింపు, 

కులిశ తోవుర వాల రుంభాంబుజూత | జలచరోత్సల ఛత్ర శంఖ చక్రములు 

గలపాడములచొప్పు గంటిమి చేవ ! | కొలందికిమోణ నక్కొలని దగ్గఆను, 
అంకె వై శంపాయ నాఖ్య్మహదమునం | (గుంకియున్నా 6 డిందుకుల సార్వభౌమ ! 
సీచిత్త. ” మనుటయు నృఫుండు వారలకు | రాచ యోగ్యంబులు రవణంబులిచ్చి 
యా వార్త హంరికిని ననుజన్ములకును | మోవంగ నేకాంతమున నెటిలించి, 
భీకర ప్రస్థాన భేరి వేయించి | యేకమై కాహళు లిరువంక (మోయ 
వారణంబులతోడ వాజులవోడం | చేరులతోడను ద్మీవత మోాణి( 

గదలిర్కా నప్పుడా కలకల ధ్వనుల | నదటుమై విం (ప్రాణి మాదిగా రథ్గులు 

కొరవేశ్ళరునకుం గణంక నిట్లనిరి ౩ | “ఏ నచ్చిరి పొండవేయులు చేవ! 
అలఘు వికవుశేళి ననికి( బోవలయు, ! జలములు వెలువడీ చను దెమ్మ్సు చెలికి, 

వెజపకు పోరుట వీరధర్శంబు | వెజచిన మమ్ముంపు వేగ నొండెడకు, 
వజలి మీ చిత్మము వచ్చిన వేళ | మతీ వచ్చెదముగాని మాశానతిమ్ము; 

1. రీతి. 2. గొవకొని 8. ఫీముండు కర్తఅఛ్యాహార్యము. (మా) 



లో ద్యిపద భారతము 

అచ్చలంబున వారలటు వచ్చి.” రనిన | మచ్చికతోడ నమ్మూనా థ్యు డనియె : “ ఈవేళ వలవదు ; ఎలమి నిచ్చటికి | భూవరు లాధర్శపుత్రులు వచ్చి 
పోయెద'; రా హెండుప్పుతులు దిరిగి | పోయిన. జను'జెండు (పొద్దువో నిచ్చి. వారు వోయెదరింక వారణపురికి | వారక ; కాదేని వచ్చి శేనియును 
నను నిప్పు డాయింద్రునకు జేరరాదు, | చనుండు మా,” రనిన నచ్చ్చటు వారువాసి యరిగి దూరము వోయి య* కౌరవ్రునకు | నరుజార నెట్లాకో యని నగ బొంది త్ల పోయుచుండ్క 1! న తృటి నేను వారి | యలరిన రథముపై నట వేగ డిగ్గి పొంచి యమ్మాడుం గున్న పొంతకు వచ్చి | యంచితగతి డాగ్ యట్టున్న వేళ, 
పొాండవు లత్యంత బలములు డారు | భండనోద(గుత బంధులు హీతులు 
ననుజులు. దనయులు నొప్పులు సఖులు | గొనకొని యిరుం గౌలంకుల. గాల్చి రా నోలి సుయాధను. శోలి నేయుచును | ఆలోన ధర్భృజుం డటం జేరవచ్చి 
భీమార్జునులం జూచి పృథుతరాట్రోవ | భీమసావాన రోూధ బృందంబు. జూచ్చి, యతి రథులను జూచి హా స్త్యశనుభట | వితత వర్గము జూచి వెన్యఊాపచేయ పౌంచాలురను జూచి పలికి; “నిత్రండ్లు పంచాన్య సన్ని భ పటు పర్మాకము(డు ; వా(డీమి నూజక వచ్చినవాడు | గాడు; వమెంచి యిక్కడ వచ్చినాండొ ఈ మహావీరు? డిళ్ల్టుల యీ యున్కి)? | వమియు నెజటులరా దీతని మతము. ఎఆీ(గియు నెజటుంగని యితేీరులమా-డ్కి | నెఖుం౫ మిలో గూడి ఊమేవురం గాదు, పదిల మైయుండు డీపట్టున మారు | ముదల జ సాకార ము గం గాలుబలము, నావెన్క_ సత్యంబు లావెన్క గరులు | నావెన్క_ నతికథు లట మహాోరథభుణు నందుకు దిరిగిరా నట మింద పీఠ | బృందంబు సనెంతయు, (వదులం నీక యీ రీతి నుండణా సెంతకుల జెగునొ | యూరయ మన భాగ్య ముడి యెవ్వండెజుంగు ? వాడు మాయో పాయ వరమం|శ్రే ములను | వాడిపై మెణిసినవా డొనా కాడొ |! కోరిక మానవెె కూడైన వాని | శాం కెచ్చరికతోేం బదిలమై నిలుండు, ” అని చెప్పి వారల నట్లుండం జేసి | యనఘుు డాధర్థుజు, డాసమయమున నీరసం బెసల నాయిభపురాధిపుని ! | చారుమాయాస్పద _స్హంభితంకా న భూరి జలాశయంబును నిరాపించి, | కౌరణమంతయుం గని యుధిస్టిరుండు ఆచకధరునకు నప్పుడిట్లని మె; | * ఓచ(క్రధర, చూడు మొగి మాయాకాని CTT 

en.) 

ఓ నృత్తజియును వారు, (మా) 



శల్యపర్వ్యము ; ద్వితీయా శ్వాసము లో౭ 

పుక్కీటం బదునాల్లు భువనంబులునిచి | చిక్కినయట సర్వ జీవరాసులకు. 

జై తన్యరూపమై సచరాచరములం | బ్రీతితో మాయలం జాడు నీదు 

భృత్యులముందటం 'బెను తనమాయ | సత్య మేలగును! అసత్య మెకాకం 

సురల కసాధ్యమై చొరరాదు జలము; | గరిమతోడుత శిలాగారంబుచేసి 
సరసిలో నిర్భయశ (క్తి నున్నా(డు. | విరివి మాకొక్క-టి విన్న వించెదను. 

నాకంబు చొచ్చిన నలి నగ్నిం బడిన | నాకీర్ణమగు మాయ లర్థి గప్సినను 

హరుడు బాసటమైననక్కటా తన్ను । బొరిగొన కట (బదికి వోనేలయిత్తు ! 

ర్డీ రమాధీశర, యొనర మాయెదుట | నీరీతి ముడుత! యిపుడు తానెంత ! ” 

అని విన్నవించిన న య్యాది టేవుం; | “డనఘాత్శ! ధర్భజ, యదిగాదు వినుము; 

మాయ కానికి భూమి ! మాయ లెకగును ; | మాయశోానికి శౌర్య 2 మహీమలుతగవు, 

మాయదానవ్రులు ఇవ్ముహిమిోందం దొల్లీ | చాయలె చరియింపం దా నాదివిష్ణుం 

డా యిందు గూడుక్ యణంచుట వినవె!” | ... 0 . 

రావణాసురుండను రాతసా ధీశుం | డోవీర, తా మాయభకోమంబు సేయ 

రాముండాతని జంపి రాక్షుసలక్షి గం | (్ర్రేమలోడుతను విభీవణు కండె ! 
ఆరీతి మాయచే నలరినయట్టి | కౌరవుం జంపి భూకాంత. గై కొనుము. ” 

అని యిట్లు (శ్రీకృష్ణుం డాడు వాక్య ముల. | దనమది నుప్పొంగి ధరణీశ, నీదు 

తనయా నుద్దేశించి ధర్మరాజపుడు | గొనకొని వేరెలుంగునం బిల్సి పలికె; 

ధ ర్థ రాజు నముడుంగున డొంగీయున్న దుర్యోధనుని దనాఆనాడుట 

66 ఓకార వేశ్వర, యుడురాజవంశ ! | నాకాధిపతి భోగ, నయగుణోద్యోగ ! 

బలువిడి పుత్రుల బంధుమి(తొది | బలములం గలన నేర్పడ ౭ జంపించి 

కుల నాశనము చేసి కొలనిలోం జొచ్చి | జలముల? (గుంకినం జా'వేల తప్పు ! 

సీశేల పనిలేక నీళ్ళను (గుంక ? | చేళొని నీవు చచ్చినమాంద మాకు 

నీళ్ళను (గుంకంగ నిక్క_౦బు 8 వలయు. | వెళ్ళిరా యింతేల వేగంబుగాగ 

సీకతంబున వచ్చి నిఖలభూపతులు | చేశాని త్రుంగ వీక్షించి నీపాణ 

మెంత మాధుర్య'మోా యా సీట్రఇగుంక'! | చింతించ వై లివి చేశుల తప్పు ! 

ఒనరంగ మాన మేయూారికిం బోయె? | ఘనమైన కౌరవ కరవై యుండి 

le మ”ట్టలపడును, 4, మహిమ యెక్క_డిది. 8. వలసెం (మూ) 



రతా ద్యిపదభారతము 

త(త్రియ ధర శ్రంబు జాటుంగ విడిచి | ధా తీలో లెస్సగా దాణితి విచట? 

పీఠంబు వోకార్చి విధిబెచ్చి నీట | బోరనం జొర 1 ముంచిపోయెనే నిన్ను ! 

ఇస్సిరో నిందకు నిట రోయవై తి! | డస్పిన వారికి డప్పూ సర్వంబు, 

తూర్ష వాక్యంబులం (ద్రుళ్లుచునుండు | కర్టుండెక్కడం బోయె గావకనిన్ను ? 

దుశ్ళాసనుండేడ దూజినవాండు ? | దుళ్ళీలి శకుని యెందుల నున్నవాండు ? 
ఏరి సత్త (ము నమ్మి వెసనీవు మమ్ము | నారయ గలిచెద నని వెజ్టినైతి. 

సీ మగ (టిమియెల్ల చేడు చేగంటి ; | బూమెకాండవు, ఎందుం బో నీకు వచ్చు! 

భయనివారణ కేళి. బట తెంచి నన్ను | రయమున. గదియంగరా నీకుంాడీ. ” 

అని యిట్లు పలుకంగ నహిశేతుం డనియె : | “తనరంగ నన్నేల తప్ప నాజెదవు! 

ముడుంగుంవనుండి దుర్యోధనుడు ధర్హజున కు త్తరముసనగుట 

దోరలను నిష్టబంధుల. 2 ఛాయుటొకటి్సి | వర శస్ర్రుసంపద వమై్యైన దోళటి, 

కరి తురంగాదులు కడ జేరుటాకటి | యరయంగ బల మెల్ల హత వమైనదొకటి, 

సర్వంబు చెడిపోయి సవుసిన దొకటిి | యుర్విలోపల భంగ మొదవీన దొకటి, 

యిట్టి దుహ్కీ-రుల నేం గన్న దొకటిి |! గట్టిగా సమర గంగాప్రవాహమునం 

బడం దీజులగాక్క యిప్పటి నీళ్ళలోనం | బడిన వీజలునె ! యేల పలిశిదు పదరి ) 

కౌంచేయ, నన్నెజుంగని వాని వలెనె | వితమాటల నింత వీడనాడకుము, 

పోటు మాటలుగాని ఫొస నీవంటి | పాటి మూాలినమాట పలుక నే నేరం 

సాం[దవై ఖరి హారిశ్చం[దుండు రామ | చం[దుండు నలుండిట్లు నంకట పడ! 

ఈ వన్న మాటల శెల్ల మార్మాట | నీవలె నేనాడ నేరనుగాని 

చండ(పతాప భుజూదండ కాల | దండంబు నా గదాదండంబుచేత 

౫నెలుగాం దునెలుగాం గదిసి మిోాతోడ | ననికివ చ్చెడువాండ నై యున్న వాండ, 

చనిరండు మోంద వి(శాంతి వే తీర్చి | ెనకి మోవమనను కాంజేసెద.” ననిన. 

బాండవాగణి నవ్విపలిశె “రారాజు | నిండిన మాదప్పి నినుం జూడం దీణె; 

సీట నున్నా(డవు నీ డప్పి దీత; | పాటించి యేతెమ్ము బవరమ్ము సేయ” 

అనిన ధర్మజున కిట్లనియె ససుతుండు ౩ | *8 జనియింి నాకు విచార మోా'వేళ ; 

రణము నాశేటికి రాజ్య మేమిటికి ! తృణలీల నందఅు( దేగిన పీమ్మటను 

saa pm 

యేం మొ త్తి. 2, జంపు. శీ. జని యిల, (మూ) 



శ ల్యపర్వము ; ద్వితీయాశ్వాసము కనా 

మిమ్ము గెల్చిన వృథామేదిని బదవి. | పొమ్ము; ఎవరితోడ భోగించువాండ ? 

'తాతయు గురుడు రాథానందనుండు | క్ఞాతులుం జావ 1 రాజ్యంబు నాకేల) 

తమ్ములు (ప్రజలు నందజు గల్ల నీకు | నెమ్మినిచ్చితి భూమి సీ వేలుకొనుము. 

రపణ వాతాంబు పర్ణములు భతీంచి | తపమాచరింశెద చారుణాటనుల. 

బలహీనమగు నీవు బయలావటించి | తొలంగక ను త్తికాదుల భు క్రిగానుము, ” 

అనవుడు విని పాండవాగణి యనియె ; | * 2 అనఘ! మేల్ళేలు మవహాయిచ్చెదీవు ! 

శల్యుండు వడిన సీచావు దానెజిం్ | కల్యంశభవ, పాజుంగాంజెల్లు నీరు 

(దావంబోసినరీతి ధరణి యిచ్చితివి | వావిరి నీవంటివాండెందు లేండు, 

ధిర "రాజులకు. (బతిగ్రవావృత్తి | సీరాదు గొనరాదు ఎటులోవా నీవు! 

మాన వేశ్వర, నిన్ను మడియించి కాని | యేజేల యేలుదు సీ నేల యెల్ల ! 

కాడుపో మముగాల్సి కణ[గి యా భూమి! మేదినిశ్యర, యేల మేకొమ్ము రమ్ము. 

వగతి వాండవై యిచ్చెదు భూమి? | బాగు దప్పిన నీచ పద్ధతి తగుసె | 

అవనీశ యూమాట యాదికాలమున | శివవుతి నాడక చెటిచితి కులము. 

రయ మొప్ప. గృమ్షుండు రాయబారంబు | దయతోడ గా నాతనిం బట్టందలంచి 

మైదూ శ్లైకాదు మా యవని లోపలను | ఆదట నూచ్య(గమంతీ యా ననుచు. 

బొమ్మని యాడ వే భూప, దూషించి; | అమ్మాట లెల్ల నిన్నా రడీ. బౌ, 

“ఆత్ర సన్యానంబు ” లవధరించెదవు | గోత్రనంహోరంబు (క్రూర, చేసితివి. 

ఒప్ప నేరీతి మాకొసంగదు భూమి! | చొప్పడ నింకెందు నురిగి పోయెదవు ) 

ఫొలియ లా శ్రూగ్భహంబున జిచ్చు వెట్టి, | సలిలంబులను (దోచి, సర్చాళిచేతం 

గఅవీంచిి వివమును గబభింపంబెట్టి | తఅలక్ కల్హజూదచున నోడించి, 

(డాపది సీడ్సించి, తమరాజ్య మెల్ల | నేపునం గైకొని యిట వెళ్ళం (దోలి, 

ఇడువములం బదువనూండువండు లయ్యడవిం | బడశాని కివగలతో.బడి యుండ (చేసి, 

యెనయ నీనేలశకె యేంచిన యట్టి | చెనటి, మిామాయలం జిక్క-కుండితిమి. 

వంటికి నీమాయ లిభపురాధీశ ! | నాటటిమాయలు చేడు నయమణు చూడ 

కోటి విద్యలు ధ్యాత్రిం గూటికి రావు ! కాటికి గూర్చుండి గర్వమేమిటికి ! 

బంటవై యే తెము బవరమ్ము సేయ | గుంటిన విధియేల కుంటంగ నిచ్చు 

అని ధర్మజుండాడ నందజునిట్లు | వినరాని పల్కు_లు వెన బల్కి” రనిన 
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No ద్విపద భారతము 

అనఘు సంజయు( జూచి యాంబికేయుండు ; | “తనయున కిప్పాటు దైవంబె తెచ్చె; 

కానిమాటల నంత కందెనో సుతుడు ! | దీనత వోకార్చి ధీరత గనెనొ ! 

చెప్పవే సంజయ, చీకాకుపడితి | దప్పి విడాహించెం 'దనువు.” నావుడును 

సూత తనూజుం డామ్షోణీళు కనియె ౩ | *ఈతతి వినవయ్య యిభపురీనాథ ! 

అట్టిమాటలకు నీ యాత్ససంభవు(డు | చిట్టాడు మనసుతోం *జెయిగదల్బు చును 

దైవంబు దూలుచు దగవిచారించి | భూవర, యని సేయ బుద్ధి నమర్చి 

శాం కేయతోం బల్కె. గార వేశ్వరుండు : | “రకుంతీక్రమూర, మగుడు మిరు ప్పుత 

విత భటానీక మిళిత పదృంధు. | పాత్ర సామంత దీప్త (పచండో[గ 
కరి రథ ఘోటక ఖడ్లశస్తాది | భరిత్చులై యున్నారు పరల నేనాక(డ, 

వరీతిం బోరుడు నిట నొచ్చినాండ, | ఆరయ నక్ష్యైన నయ్యెం గాశేమి ! 

కపానర నొకొ_క్క ౯౫ పోరెదరోటు ? | మునుమిడీ దొమ్బివమైం( బోరనున్నారొ | 

వదికారణము నాశెటి. గింపు.” మనిన | మోదంబుతో ధర్శప్వుతుం డిట్లనియె : 

“నిను దొమ్బి చంపము నృపకులో త్తంస ! | పనివడి నామోందంబడి పోరు చాలు ; 

చూచెద నీలావు శ్రరారక్రమంబు ; | వచిమాటలు వేయునేల వేరము శ్ర 

దురోధనుండు నుడుంగు వెడలి వచ్చుట 

అనవుడు నీసుతుం డరిభీకరముగ | ఘనకరాళాకార కలితమై రోంజు 

పుట్టభోపలి కాల భుజం(దు పగిది | బిట్టు గోపించి య భేవ్యోదకములు 

వెడలి యన్నీటిలో ఏరరసంబు | కడురూపమైనట్టి కడిమి దీసింప 

దారుణతర నండధర మవోోద్దండ | చారుసన్ని భ మహాచండిమతోడం 

(బలయకాలో త్తాల (ర వాకార | కలిత పతాప వి(కాంతంబుతోడ, 

సంహార భర్లో(గ చటులాగ్ని నో (తీ | నంహాతీ ఛీకరోజ్జ్యల మూ ర్తితోడ, 

రమణీయ తారహారంబులతోడ | నమరు నుగంధ గంధాదులతోడ 

గద కంధరంబున6 గడువడి. దాల్చి | విదితప్ర'తాపియై వెన వచ్చి నిలిచెం 

నిలిచిన గనుంగొని నృప, పొండుసుతులు | కలగాని సంతోవ. కలి తాత్ములగుచు 

బలనులు. డారును బదిలమై నిలువ | దలశి నీసూనుండు ధర్శజుక నియె ; 

“ ఒక్కండొక్కండె పోరుటొప్పులాకధిప ! | పెక్కండ్రు మీరు నేం బేర్చినొక్క-రు(డ, 

1. తనుడు. 2. జెవి. 8. పొనరంగ నొక్క్ళండ (మూ) 



కల్యపర్వమ: ; ద్వితీ యాశ్య్వాసము 4౧ 

నిన్ను నమ్మితి నిడి నీళ్ళలో నుండి | యన్న, నీకిట్టు లన్యాయంబు దగునె! 

అనుటయు ధర్మజుండతని కిట్లనియె; | “ ఎనయంగ వినుము నీకేటి ధర్మంబు ? 

బాలుని నభిమన్యుం ౧గికోట్టు/సూడి | మూల 2 ధర్శముమిాణి ముట్టి చంపితిరి. 

బ్రిప్పుడు రణపాడి మెన్నెడినోరు | అప్పుకు నీ ధర్శనూడంగ నలదె! 

అక్క-టా యేనూన్యు లభీమున్యునరియె ) | కుక్క_వై యూజుక కూ పెట్టనేల 22 

అనిన నిరు తృ్వరుండె యున్న విభునిం | గనుంగొని మజియు నక్కాం జేయు. డనియె : 

“ అగిచూచి మొకమాట ూడితిం గాని | యిది ధర్శహానియా కెజులగనా యేను! 

రయకున నానేనరాగు సీ మంద; | భయమేల నీకింత ! వె యడనీను; 

భరణీశ తలశకు తలను. డుచుకొమ్ము ; | కరము దృథఢంబుగా. గాసె వీగించు ; 

వీరువోవక లెస్పబిరుదువహించి | యేరుకో యొకని మా యేగురిలోన ; 

వానితోం బో రాడీ నడి పాహపమున | వాని జంవితివేని వసుధ నీసొ ము; 

అనిశాక వాండు నినా, జిలోవలను | మదమున నీపెంపు మడియించె నేని 

సురలోగ మేలుకో జొప్పడు పీకు ; | ధరణి నేం గై కొందు దగవు శోభిల్లు”) 

అనిచెప్పి సకల శస్తాగనుు నతని | శెనసిన పీతిమై నిచ్చిన నతడు 

(శ్రమ మొప్ప నవదాల్చి గద కేలం బూని | యకరతనూభవుం జూచి యర్థినిట్లన్యె : 

ఈ 7-భ్రినందనుం డొండెం గవలు దారొండె | భూలితోం బోరిన శూరుండునొండెే 

ఏవాండె గదనొని యేతెండు చాల | క్రీవిభవము మీాటిC జెండివై చెదను. 

అని పల్కునంగి చకా, కంబుగంటు | మనుజేశుం జూచి యా మాఫవుండనియె ; 

కళ ఘనుండై న రారాజు గద శేలయబూూని | యెనసీ యుద్ధమునకు చేతెంచెనేని 

కవలేసిియగుదురు ! కవ్వడేవుగును ! | కుళలయీశ్ళర్క నీవుగొన్న నేమగుదు ? 

బాలవె మతి చెడీ పగికితి వేల? | చాలు ాతోడ విచారెంపవైతి 

తగమైతి మే కాక ఛాతీశ, నీకు ; | మగతీనమోయిది మలచి యాడితివా ! 

మాలళోన నొక్కని మడియిందితేని | మేలుకో స్మామాజ్య మెల్ల ని యంటి, 

అదిగాక శకునితో నాడి-జూవమున | మది సర్వసామాజ్యమానంబు లోడి 

నుతికెక్కు. గమ్ముల నో గెత్తవీక | చతురతం బదుమూండు సంవశ్సేరములు 

ఆకలంబులు దిన యడవులలోనం | (బాకటంబుగ దుఃఖ పడితివిగా దె ! 

అట్ట్రపన్నిదము నేండాడంగం నగు! | ఎట్టి వెట్టిని | శత్రుశెక్కడిపాడి ! 

1. యున్ని + 0 కోర్మజూలార. వం ఆము జుం భరు (మూ) 
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AS ద వదళొర తము 
|| 

భు 

డి కేల విధులం బగదులగజాలు | టవియసో రాజుల కాహవపాడి 

భిానతోలనే జెకయింతే కునిన | సానమూన్య త్ర ర నీ బాలు Em శి 

పవమానతన ౪. కు బబశాొలిా | నవిెపేవ 9 న pees 3 

తీఠమిడీ మిగుల గదాయుద్ద పు నను! సరలై న ఏనివోం జొగ వేం జము” 

అనన్రడు క సలి యచ్యుతుం జ జూచి | “వినవయ్యా శ్రీకృష్ణ, మోరే (గనక! 
యు పున మోళతానతి యిచ్చిన వ | ల9 ఫీ? నీ; ups "స్టే, శంక aro? 3 

కొలదండవు్నల. కాలునిభంగి | లికూంముజాంల్న హరా రుద యు 

చే ౫౫ చాల సిన పీచనాచరవ. | శేతిం బొాంచునో మెజుం ౮ నీవు? 
వా పూర [ఒహో చు లచ్చాగు గం | దిర స్పై ప విరా యాన 4మను నూతన 

ధర్మజు ననువులి దగవలెంగాక | ధగ దుర్యోధను నండించుబంత ! 

అనుటయు మాధవం డాతనిం జూచి | యకరాగ మిన నిట్లని యాగ టి చౌ! 

“ఓ భీమ్క నసీకోఫ ముపసంహరింప్పు; | శే భాయవుంబెద ఏ కోపపుునగ 

బక హిడింబానుర (ప్రముఖ వానవుంం | (బకటించీ చంపిన చాబాలసత్యు ( (గ ఫ్ర 

నాతి [దాపం సీక్చునాండు గోవించి | రీతిగా (ఎటినలు ౧కు వీసి గని ; 

ఆరెంటిలోప*, నాయువరాజు | థిరాగ్న చంపితి “నివ్వు తాన, 

దక నొక పతిశకు పీశారవ్రుండు ము కరియె సీ ముఖామ+"ఖిం బజినాలయపం 

తగిలి సీళనకు సీశవి (వాణపులకుం | దగు లై నడిచ్చుడు ధరయహాజ్సవ అచు. 

అమనంతే నె సాత్యకి యాదెగాల గలుగు | | ఘన యోధ వరులెల్న “లిన మూరు 
బలీకికిబ్లనుచు : “నో జలశాల్కి భీమ! ! తలశుచు నీసుహోాధనుం డున Cur 
పసవోయె నిట పని. బనిలేదు మూడ; | మసలక కూల్సి ధర్మాజుకిన్ను ధాని” 

అనువోట నాఖీముం డన్న కిట్లనియె? | *ననుజూడు ధరగ్శజ్క నా కానతిమ్ము 

కులనాశనుండై న కుకు రాజు బి | “బనిలోపల వాణు ౫డవె'లుే? | 

మించెడ ఛాతీ యిమ్మెయిని గ్లైకొమ్చు | ఎంచంగు సత్కీ ర యేవుదీవించి.” 
అనపల్క్. విలయకాలా(భ నిస్థ్రోవ. | జరి తాట్ట్రహాను ల్లో చతుకత నార్చి 22 ఇ 
రావణు శెదినిస గఘురాముష పం బోనకఘాతీవరావుచు డి,పాలు (1 
అన్నదమ్ములు మిత్రు లపుశాగమంద | నెనె రారాజు కిటనిపవలిశి ; 
కర్ట్ ఇ వం గ 
ఓరి పావె తక, యారిడార్సార్ల, |! యోరియనాణూగ్సి య నుటుమైనిలువు. 

ఓ. చాళ్లల, 2. విపరిమాటల శేము ఇెజతుము. (మూ) 



స్టే ల్యపరగము | దతీయా శాాసము * 
fh) (sw) 

పాజీనం బోనీను బది:ంబుగాల | రక “క్ల దె బంబును దలంపు. 

తౌతీయు గుగుయ రాథానందనుండు | క్ కండను ”హాడి నీకులాయోరి 

హతుళలై ౧; భతమి(తాదుఃన దెనిరి; | గతినీకు చెద్ది యెక్కడీికిం బోవచ్చు 1” 

అనుటయు నీహ్మతు డలుకగాింప | సవల గగూథవు నర్జి నిట్లనియె: 

“పఏలమారుతి, పీకు నింతిగగ(౦బు | | తూలపోనాడుట దొడ్డతనంబె ! 
లు ఢి 

ఎందజువచ్చిన నేచుగ్యు మిమ్ము | నించఅం జంజంగ నేనెచాలుదును, 

తగని మాటను నృఖా౫ర్భమేల ! | మగతనంబిటు మూస్తుపా * నేండునీవు. 

కోపంబుతో మున షగుణిం గరులాత |! యేపాటు వశీతివో యెరుగవా థీను! 

వంటల వాండవై వంగుచు వింటు | నింథుకా వింగిలీన వెల్ల సు గడీ చి 

బకుండను వానికి బలిసురాలించి | యకట పాటిం నై చిం లబుగుడిచ్చి, 

నాణోడి యుద్ధంబు.: న నీకుగావు | బొతభిం 8 నిలు సుట్టి చంపెదను”” 
wa) 

అనిన భీములసు సుప “యు కావట! నిను" శాటలాడదుం బూసినతీప్పు గలిగె ; 
నీ ల [ 

కడంతో నన్ని యు బన ఉని | కుడు సంబోవ్రు మ నేల కూరాకులడుగ” 
al 

వే మొదలై న రధిగు లీసమ్ముల నిద | అదనుగా గహార్భుండి యంట జూచుచుండ, 

కాలదండంబుబు సే వడిం (ఎప్ప | యూగోగసంబుల నవీ డుస్సి సాలు 
tnd mone 

౫రికరి గిరిగిగి (గహాము (౧టాంబు | మార ౫పనసినయట్ల్ట యిద్దతు శు 

భీముధభురో సథనుల గదాయు దర యుటకి ఒల ళాముందేతెంచుట 

సరసి J py గా * A దన జ tn way men ye i) pn ల 

ఆ. ఢం బో ఎడ. న యుిలీంటే న | అంక టట 32 0 యెజు౦/గ 
(sen 

కారపనాథుంు కగపుర్లియణకు | గాడాబు శ్రీ మట" ను సవ్నభుని 
w ర 

గ. ఖ్ ఖా. el 0 OR (4 గ of ఖ్ లొ వ అబీ ॥ కదనంబు ఈయూ ము గౌతుకంబైనం | సము పుంవోత్న గలి సలు టెం, 
అ మూ ' (| how, పటల తీ టల “లా మంట 

ననతి దవాగ బబు న నయ ల IU జిని! ముర" అ వంత ల We SSH 
రి . షో 

al జో . శ a జ vt లో i City J లోల | 

నరదింద నయనసుండు నా షొాలఎఎసుసేింలము | సువో ఇ ఎ ర్త సాకులు గాల బోయి 
tw 

శాత 
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న a ల గ 14 గ్ ry an క్ ట్ర్ wu 

న్ ప్రజ్ఞ నందణజు ర్త ,-నలెజేర్న | re Aen) భి RATE 

iD Tang fe | Re) 
"4 లో ర) ళ్ 8 

(oe గౌ య a జ్య yn ళీ లో | ' pis > J» 4 a ణ్ స a ( య! 

బాం సేయు ఉవంచి “a Maen [తం nf HBS WIRE) గట 1 
4 ణె 

(౫ సహ Coe wih waar ల bry (ఖీ 4 న గ | a Gn iT గ అ బి 

వావి దీమంబుల వలనో గ చింపు | దొరికి దన చుట వర చై “న 
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సరో ద్విపద భారత ము 

ధరణీళ, మిమ్ము నిందు జూచుకొలుకు6 | జిరరీ రియుతుల: సాళిష్యులు వ్ర్ర్ర 

దారుణంబె న గజాయుద కేళి | కోరిక. జూచెడి కొన వేగ 
నా థి యాం 

వచ్చితి, ” ననవుడు వాయునందనుండు | నచ్చిన భక్తితో నాగకేతను,డు 

గదల హస్తములెత్తి కరనుర్లి_ మొక్క... | బొదివి యిద్గజుణ గృప పొసలో దీవించిం 
అలాల అట @ స (సి 

అప్పూడు ధర్మజు! ఉారాముకనియె ; | *తప్పక వీరి గదాయుద్ధ మిఫఘుడు 

చూడు డించుక సేపు సౌరిదిమై” ననినం | బోండిమిమోణ నిమ్ముల సమ్మతించి 
వ. 

యచ్చోటం గూర్చుండె నవనీశతిలక ! | చెచ్చెజ నేమని చెప్పుడు 1” ననిన 

నాంబిశేయుండు మది ననరాగమంది | * యంబుజూశక్షుని వాాయలణలౌలో నేయు; 

బలభ[దుండి ది మనపాలి భాగ్య మున ( | దలరి వచ్చిన సుయూధనునకు నేడు 

అక్కలు వచ్చె; నుగ్వీతీలం బేల | నెక్కొ_డి పాండవులింక ! బాగుండు 

ఆరూఢి నిరువాగు నాది కాలమున. | దోరవై యాజి కద్యోగంబు సేయం 

దానెన్ని విధముల దవిగి కృష్ణునకు | నూనిచెప్పిన వినకున్న ౧ దాం జూచ్చీ 

“బలి 1 భేది పాండవ పశ్షపాతుందు | తెలివితో (౨. చ్చుచేతికి గోల యిచ్చు; 

పాయదు పోరాని పాండవపహోని | వేయేల కన్నుల వఏశ్షీంప నొల్ల ; 
ఏన 

ఆపాపమున శౌరి యటం బోవులాని |! యీపాస మేనొల్ల నియో, నని వారి 

యనుమతితో నాశండరిగెం దీర్ణముల | కని పంటి నాతం డత్యంత మోద మున 

'ేమి తీర్థములాడె ? నెచ్చోటం దిరిగి? | నీవెయి నా పేఅంగెజిలింపుో మనుచు 

సూతజు నడి” నామ్ష్రోణీళుం డనిన | నాతతీంబు),6 (బియవాంది య మునులు 

అనఫఘాత్ 5! తరువాతనై న నృ త్రాంత | నునువొప్ప- జెప్పవే యవియడుగుటయు 

సర్వజ్ఞ, సర్వేశ, సర్వభూ తొత్తు, | గీర్యాణపతీనంద్య, కేశవ యజర్య 

కలిత పారావార భునశరశయన్క | నలినదళాత్సు పి గాకిసంస్ఫు త్య, 

ఘనమాని హృ;దేహ కలితసందోవా | వినుతంకాళ, (శ్రీ వేంకటాధీశ ! 

భక వత్సల, జగ త్బ్పౌవనమూ ర్తి | ను క్రి(ప్రదాయక్క _మొక్కాద సీక్షు 

ఇది వేంకటాచలాధీశ్ళర దివ్య | పదపద్భ మకరంద పానద్విరేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమ్మార్యతనూజ సుగుణాఢ్య సోమన సుక ఏం(ద్రవర్య 

రచిత మై శల్యపర్యమున నాశ్యాన | ముచితార్థ యుతేముగా నొప్పె రెండవది. 

గ్గ 
ను Wh 

మేం బట్టి (మూ) 



(శ్రీగరుడాద్రీశ సృష్టిప్రకాశ, | ఆగమ వినుక్క (శ్రీహరి వాసుదేవ! 

జన మేజయునకు వై శంపాయనుండు | ఘునతతోో భాంతకథ చెప్పందొడలె ; 

ఆరీతి రాము డ త్వాదరం బొప్పం1। డి గోరమెం నిఖిల వస్తువు లెల్ల గొనుచు( 

(బవినులబుద్ధి( (ఆ్రభాసశిర్ధమున | సవగాహు ముసరించి యచట టేవర్ష 

వితృతర్పణములు సర్నవీతిం గావించి | యతుం నవేచోధనుఎగు వవరులు 

తనతోడరాం (బముదంబున6 గ గవలి | మెనయ చేనదుంందు నేవిగావలినొ 

యట్టి సత్క_ర్మంబు లాచరించుచుప్పు | నెట్టన సకల ముని (కరముల 

“ఇాలయం బెనటి యాకురుశ్లై (న | మోలీమె దర్శించి నొపష్పుగా ననిన 

జన మేజయుండు తీర్ధసవి శేష ఫల ను | వినం గోరుటయు మానివిభుండిట్టులనియె : 

(సభానతీన్థాభివర్ణనము 

బలెదేవుం దేంగు (పభాస తీర్ణంబు | అః 'ఘుపుణ్యంబు 'ఏ ఏహోతీర్ధమదయు ; 

భఠి తన తషయమందు సమయీంచి (బదిళె | విశద నై యక్కథ "సవరింతు వినుము. 

దత్వునశ్విన్యాది తేనయల సరసి | జేక్షుణలను జందు. డేరువ దేద్గురను 

బరిణాయంబై మహాపరమ సంతోను | భరితుండై యందు లోపల నగ నుపొమపి 

కర్మాణి యనుదాని రూప శేఖలకు |! మోహాంచి యప్పుడిమ్ముల జిక్రి-చెొక్కి- 

వలపించి యెంతేయు వలరాజుశేళి. | దెలివాొంది తెప్పలం దేలుచు నుండె, 

తక్కినయింతులం దానొల్లమికిని | (గ్రక్కుంనC దమతండి కడ కేంి వారు 

కన్నుల బచాప్పాంబుక ణములు దొరుగం | జన్ను గుబ్బ లమోాద జాటుసయ్యంట 

క్రంగుల మోములకును నూటుచేసి | యంగన లేడ్చుచు నప్పు డిట్లనిరి ; 

“అకటా! తండి మహా(,పతొాపమున | నొక్క_ట మము జందదుం డొల్ల? సుచేసి 

నా హాసంబుసం బువ్పసాయకు ఆశ్రీల్ధి దోహూణివోం గూడి రూఢి నున్నా ండుం 

వవా కేటి జన్మంబు ! మూ కీటి (ఎదుకు ? | (పాకటంబుళి నని పలికిన దశకు 

ఇకా తుణాంబున 6 జందు సటకు రప్పించి | పిక్లించి యిట్లనె వివరంబుగాంగ $8 

ఆతం 



ద్విపద భారతీము జ 

“లద మేమి చద! నీకిట్ట నుర్చుద్ది | | మదిని వాటిల? నిట్టి వగాటలు గల ని ? 

పకక లోనీ పాణిమాందం బట్టిన కూర్చి | నరిగాను బౌటింపు నకు నంద ౧౬౧౨ను 

తవు పగ కా త్రవ్నితి వేం | సగడంగ మజీ నీకు నీ వెజుంగునును . 

బుస్భి కూ! న న్లతే ము పో కొచినాంక 3 | బుద్ధితో (బదుకు ము పొపయి ద్ద
 వర్యాను న 

శా 

వాపతి వూట 2బాలము వేసి | య ప్రబుద్ధిన దొంటి యట్లు న దై (ప! 

ఏ దక్షుడు త సు చ్చి నోవీంచి | యజు టెవుల్ కోగొము, ఇని యతి స్థపీం జ. 

మెంకేయు నాయడు 6టికిని | చెటు వెల నుడివోయి, చ (చుం శేట్టుం టి ()) 

న. నఖితలొవ.ధులును | హూతీము గాం జొచ్చిను ; అఖిల అనువ్సులు 

కము డప్పీ యుడ లోకంబు లన్ని యును | అడలెలాంతులు దక్కునమ తాం! ునొస్పీ. 

పరామెం కౌడకీలో యు దాడి 'జీవతలు | కదలి యా చందుని కడశేగయటదె)౬ 

“ముముాజ్యు గు సదమేమి (గుస్పీలి విపుడు ? | తెములక ధర్మంబు లెవు దనస్పితివొ ? 

వేండ్తీవ చారల పథ్ *6 బంపితివొ ? | వాడి వీతేజంబు వడీం (గుంగు ట్ి +” 

యప ను జర్మను డయ్యుమగులం జూచి | గొనకొని తన్ను దక్షలణ తవించుటయు 

విన్నవించిన వారు వెజవకు మనుచు: | గన్నన చందు. దక్కక గొనిపోయి 

ర్న ౧క్రునికి మొక్కించి |! యరయంగ నపరాధి యానైన పిసి 
అలీ 

“పణ పె శూలి "ఏవి రశ్షంపు | న్ంతిమె మసప్మ్మృమన్నించి నావ 'ఏను 

లో 
Ed 

శ్ ఫ్ ఇక్ 

అం 

స శ ్పుచిత్తుండె చగదులిం జూది ! యింతుల యెడల నీ విశ స నైన పువుణే 6 

ఏకల్, స వప్యతీ పవిమలాంబువుల | నరుదుగా *నమువన నమపసయంగు 
ఇ“ ము స్చు పత్సంబున నీవు | పూన లెజోవృద్ధి పొందంగం గలను. 

అనిచెప్పి యవిచి; నంబుజూనాతి | యనిమిప,వనర్యుల యానతిం జేసి 
తదా. సున, Ns ద్ మాజి యె” తీయును | ఛాసున తేజః (పఫావుండై యొ స్సు! ‘ye వీ 

స ళ్ళ pop ఆ శ ఉారలిరబుగా సూ తీర్టమిపుడు |! సదమలంబు గ (బభౌాసంబనల బగ. 

ఆనవీచార త పంటు పన్న నరుల | కానిన పాతకపహరము భూనాథ |! 
కావున రాముడు ఘసనృతన్నాన | మావివులాసది నట్లా చడంచి 
వ అదం డీ గ దు 3 

F 
వేగిన యటు మఖువాండు | క సుందరంబగు చుస దే వు డి 

CTR Erm a Be te wep Ra] 

a శీ క జ న్స { 
1. సీజితగౌద్యు.. 2, లాలిమి. ఈ. గమ్మని. ఢీ, నవమసన నవమస, . ర. స్నానమి సక్షసశ్నంబుఅ 
ర. ముందర ంబుగ దెమనోద్భవంబనెడి, (మూ ) 



శల్యపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము Ae 

చనుసోద్భేద తీర్థ (వఫావము 

వరతీర్థమున "కేయ్ వగున నార్మాతి | సరవిమైం గడవి పేనుస్నా నంబు కలిగె, 

అతీర్థమాహాశ్స ౫ మటవిను మనఘ ! | యేతీర్థములకంకొ నెక్కు. డై పరయ 

నాతీర్థ ; మందలి కనతిదూరమున ! నాతతి నొక య(గహోరంబు గలదు. 

అందు (బహృసమాను లగజో త్రములు | పొందు గా మువ్వు రా(పోల ప ర్రింత్రు. 

2 తితుండును గితు(డు నేకతుండను వార | లతులు లె యుకగరాజు కట దీ క్షయిచ్చి 

యతనిచే గోగణమణవి గాకుండం | (బతిగం కొని రాం బరి పాటిం తి (దితుండు ఇ 

“6 స్టాణీన్సి ముషృందువు గొని కళ్ళునట్టి | యాస (బాశ్మూని ?” కన్న నధికమె పరగి 

తేక్రి_నతమ్బు లిద్దజీకిని గోవు | కనొక్క_శున నొసంగ కుసికొల్పుకొనుచు 

బోయెం బోయిన వాగు బుద్ధిలో నగచి | పాయక వెనువెంట బజుస్క నొది(జు(డు 

వికలతం 5 జనుచును విధివశంబునను । ఒక వృగంబును జూచి యురుఖీతి. బొంది 

పాజిపోవలలేక పడె నొక నూత | నారూఢి నంతలో నాయిరువునుశు 

ఆనోగణంబుల నటంగొని వేగ | రాగిలి మేలి రారట సుల్ల మాని, 

తానొండు దలంపంగ దైవ మొండొకటి | పూని తలంచిన పోల్కీమై నప్పుడు 

వట్టి నూ తను బడి వడీ నాదిగజుండు 3 | “బట్టి పాపంబింక చేమిటం గడతు ? 

మతిని. దమ్ముల నవనూనించు నాకు | గృతీకమై యివ్విధి. గీడొందకున్నె ? 

ఈవట్టికూపంబు నింపు సొంపారం | చబావనోదకపూ ర్తి. బజపీ యిన్నీరు 

సోమపానముచేసి శుభము వాటించి | యామహాపాతకం బీ బాతు.” ననుచు 

యజ్ఞ నాధ నము లట్లనుర6 గల్పించి | విజ్ఞానధన్యుండా విపుండు కడలి 

యమర తర్పణ యాగ మటునేయ నారు | కమనీయ యాగభాగములం గ కొనుచు 

నాకూపమున దినము జలంబొసలి |! యాతశొని మణి నరవుడుగు నీవనిన 

నురలతో ననియె భూసుర కులో త్తముండు ఏ | * ధరణిలో నాసహోదరుల వంచించి 

నట్టి పాపము వాయ నవని నీజలము | నెట్టి వాండానిన నేపుదీవించి 

సోమపానఫలంబు సౌొరిగి సిద్ధింప | నోమహాత్శకులార, మొసలి” యనిన 

గానిమ్మనుచు నిచ్చి నడువడి సురలు | వూని పోవం%, నస్సుణ్యకూపంబు 
met me 

1. “ఉదపాని మని కవిత్రయ, భాం 2, కృతుడును (_ధువుండు సుశేతుండుననల, కి. గృృతుండు, 

ఓ. నొక్క_-మైనను ఈక యునీ బెగ ననుచు, ర్. జనుదేర. (మూ) 



బ్యా ద్విపద భారతము 

నమ్మాతనంభి వమైన నప్పు డాదింజుని | క మరం” చాతక సారమయ్యె; నంత 

నందు. దీరంబాడి యాళాహిచేయు. | డందంద వినశనం బందును (గుం కె, 

కదలీ యదులనంిీ పోదు శీ ఘ్రగతుల | సదయులడై ! నం నై సర్గికంబులను 

సొ గ2ధన్యంబను నామధేయముల | బొగుమించిన వరాండు పటుదివ్యనదుల 

నవగావా మొనరించి, యంతటం బోక | నవభంగి జూహ్నవీనదిం దీర్థ మూడి, 

ఘనతరస్సూ ర్తి లోకస్తు తమహిోమ | ననుపమంబగు నై మి ళారణ్య మునకు 

జసియ్ ; నత్తజీ ద్వీన్టస్మతవు వ్చోట | నొనరిందు నూనులు (పత్యు జ్ఞాన మెలమిం 

జేసివిన్యములై సీరాయుధునకు | నాససంబిడి పూజలర్ధి గావించి 

రన్నీ లపటుండు (వీ తాత్నుండై యచట | దన్ను గన్లొని సము్జాశ(ప్రణామ 

సన్ను తులుడిగి నిస్సంభమళ్ళి_త్తి | నున్న తౌసనమున నున్న ట్టినూతు, 

నతని సమీపస్థు=గు భూమి దేవ | తతిని వీక్షించి [కోధమునెలకొన్న 

“హేతువేటిదియుకో ! యీ(్రతిలోమ | జూతుండు మునిసభాస్థలమున నిట్లు 

తానొకముఖ్యు చందమ నను దురభి | మానియై యాథ క్రి మనుమనివలన 

దండిగా గథలు గ'థలు గొన్ని నేర్చి | పండితమ్బున్యుండ్రై పరగెన్యు నిట్ట 

చెనంటి వా డభ్యసించిన విద్య లెల్ల | మనమున. జింతింప మద కారణ్యయులు 

గాని సద్దుణ హేతుకంబులు గావు | గాన ధర్భమునిల్పలాం బుట్టినట్టి 

మారు సీదృశ*దుప్ట మర్హ నం బెపుడు | గైకొని ఓ ఇావించలా నర్హిమనుచు 

భావించి కరధృత పటుకుతాగమున | వావిరి నానూతు వధియించె నపుడు 

ఎక్క డీమునులు హాహారవంబెస | న క్కా_మపాలున కనిరి ; “యోచదేవ ! 

యేము (బహ్మాననంబిడినారమితని ; | కీమేర మున్ను నీవెజు. ౫నియట్టు 

తెగువమై వీని వధింశితిపలిగి | నిగమ వాక్య స్థితి 5 నిజముగా కొనక, 

పరమపావనుఃడవై పరలునీవివుడు | కర మొప్ప నీసాతేక మునక దగిన 

యట్టి పాయశ్సి త్త మటునేయకున్న | నెట్టిధర్భమునిల్బు నింక లోకుల ? 

అనుటయు నారాముః 'డట్టకావింతు | మునులార ! దీనికి ముఖ్యపక్షుంబు 

వినిపింపుల డదిగాక వీనికాయువును | ఫఘనతరస_త్త్యంబు క రుణంయబాటవము 

నెసలయగుట మికిష్ట మే యిట్టులై న | మసలక నా యోగవూాయం.ంగావింతు.” 

le గ ౦గవిసర్జక ౦బనగ, 2. ధన్వంతర. శకి, దృష్టి. 4. భావించగా, ర్, “నిపము, (మూ) 
tp 



శల్యపర ము; తృతీయాశ్వాసము ఫా 

ననిన నమ్మునులు “నయ్యా(స్తు సామర్థ్య క్! మునకు మృత్యువున క్రిమ్ముల నట్లమాకు 

నేగతి వై కల్యమెసలక యుండు | నాగతి యొనరింపు మఖలేశ, నీవు.” 

నావుడు “తాన నందనుండయి వురుషు |! డావిర్భ నమునొందు” నని నిగమోా కి 

గలదటుగాన నక్క-థకునిఫుత్తుం డలఘుస త్త్యాయ తానామయత్వములు 

గలిగి వక్షృత్య విఖ్యాతినెల్లందు | వెలయు; నోమునులార, వినుండిప్పుడేను 

జింతింప కాచరించిన యాయవ్ఞ | శాంతినొంద నభీష్టముమిోకొన ర్త 

నడుగు. డెయ్యదిమైని” ననిన నమ్మునులు | కడుముదంబున నీరకరున కీట్లనిరి ౩ 

“ఇల్వలుండను ఊానవేం[దుని సుతుడు | పలళ్యలుఃడనువాండు (పతిపరగమునను 

జనుజెంచి మాయాగణశాలలలోన | మునుముగా ర_క్షశిణ్మూూతపూరములు 

*తరసఖ:డములు మద్యంబుల జల్లు | గరిసియు గుఖనూను గొనసాలోసీండు. 

దూరితాత్ముండైైన యా 2దుస్టాసుశేం ల | బరిమార్చుటిదిమాకు€ బరమశు[ఈూప. 

ముజీయంతమింద నిర్శలమతి సీను | వరవుతి భఛారతవర్ష ంబునందుం 

గల తీర్థ వితతి సాంగముగ6 బం(జెంకు | నెలలొనర్చినం బాపనిమ్మలతి వగుదుం *”” 

వని రంత. బర్వసమాగమం బై న | మునులు యాగక్రియోన్ను ఖులా మెజింగి 

ఇనుధూళియును జాల పెల్లలు నిసుము | మునుముగా సురగాలి ముందట విసరి, 

కడురోంతగాం బూతిగంధ మెల్లెడల | నడరణా యజ్ఞ ళాలావలి యందు 

మలమూూత్రములు కర్లమముగ నందందు | బలువిడిం గురియుచు6 బల్వలాసురుండు 

కలుకు జుంజుజు వెండ్రుకలున్సు బె; మలుపు | గితకొానుమేను, నగ్ని జ్యాల లెసగు 

శెజనోరు, పవిదండతీక్ష దంప్టి ౨ ల్కు | కుటునిప్వులురలు చరాడ్కు_లు, మిడిగుడ్లు 

ముడివడుబొములును మొణకుమోొాసములు | నిడుంద జిహ్యయుం (గొ త్త నెత్తురువడియు 

నరచర్శ క తలమున నాం(తంబుం 'జెనంచి | సిరల! గుచ్చిన పచ్చిశిరముల పేరు 

గలిగి (క్రామ్మెజుయలు గగనమార్లమున? | దళతళ మెజయు * నుద్ధత (తిళూలంబు 

కరమునం (ద్రిప్తూచుల గర్జకఠోర | భక నిన్వనమున నగ్గలికనార్చుచును 

భూతగాం బజ తెంచు గతిచంాచి బలుండు | దె తేయ హృదయ భేదనము,లై మెణియు 

తన హాల మునలముల్ దలంప నాతణమ | చనుబెంచుటయు నాని జయ్యనచూాచి 

పాూలమున గగనన్థుండ్రై న యాడై త్యు | గళము క దగిల్సి థీకరముసలమున 

నడునె త్తి మొత్తం గర్హంబునమెదడు | వెడలి వల్వలు నోరువిచ్చుచు (గుడ్లు 

1. తనర 2 దుహైచ, ప్, ఫలమున, &. నుద్ధతి. ద్ం గదల్నిః (మా) 
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న. 

౬౦ ద్యిపద భారత ము 

వెలుపలికుజుక ( బవిపహూరమున | బలుళొండమహింహాలు సరుసునంహా లెం 

మునులెల్ల నప్పుడు ముసలాస్ట్రం జెలయగి | వినుతులుసేసి వేవేలు చందముల 

దీవించి విబుధులు "దేవేంద్రుం బోలె |! క్రీ వెలయ నభీపీ కుం గావించి 

యెప్పుడు గై(వ్రాల కెసళప వాసనల | నొప్పు నుత్సుల్ల సరోజ మాలికయు 

నసదృశ దివ్యాంబ రాభరణములు | నొసణిన్క నాహలాయుధు6 డాదరమున 

శజేఖొని వారలబే ననుజ్ఞాతుం | డై కతిపయ భూసురాన్వతుం డగుచు. 

జని కౌళికీని గృతీస్నానుంజై, నరయు | వను నదింగుంక్రి (ప్రయాగ దర్శించి, 

మజి పులస్త్యుని య్మాశ్రమము ప్రవేశించి, | కరమర్శి గోమతీ గండకీ నదులం 
బరత్ సేవించి విపాశలో మునిగి, | నరనుతంబగు శోణనది( దీర్ధమూడి, 

గయయు గంగాబ్ధీసంగమము నీక్రించ్చి | రయమార నమ్మ హేం(ద్ర శ్ర్య్భాధరమున 

కరిగి యందున్న లోకై కనన్నుతుని | బరశురామునిం గాంచి పణమిన్సి కదలి, 
ధరనొప్పు సప్తగోదావరి కేగి, | వరుసం బంపాసరోవరమును భీమ 

రథి. గనుంగొని, కు మూరస్యామిం జూచ్చి | పృథివి యెల్లందును జేరొ_నం దగిన 

శ్రీ నగంజెలమి దర్శించి, నిఖ్యాతుం | డన వేంకట పర్వ తాధిళు. గాలిచ్చి 

కామాక్షీ దేవిని గని, నిత్యసౌఖ్య | నీముమైనట్టి కాంచీపురినుండి 

పావనం జగత్సఖ్యాతి చిసలప | కావేరియం దవగాహంబు చేసి, 

శ్రీరంగశాయి నా(శిత పారిజాతు | జేరి సేవించి, చెచ్చిలు వృషభిది 

ననుర క్రి. బొడగనిి యాకురుశ్నేత్ర | మున నిల్చి దశ్షిణంబున మధు రాఖ్యం 

బొలుపొరు పురి. జొచ్చి, భూరి పాపముల. | దలణగించు నేతుబంధ ను మెట్టి యచట? 

బదివేల మొదవుల (బావ్న్మాణో తృముల | కొదవిన భ కిమె నొసంగి, రామేళు 

భుజగభూవణు భు కిము క్రి దాయకుని | భజియించి యటం దామహర్టికి6 బోయి, 

మలయాచలంబెక్కి_ మహిమం బెంపొందు | నల యగస్తు వనికి. (బ్రియంబుగ (మొక్కి. 

యతనిచే. బూజితుండై వార్థికోణుతే | సతీతీంబు నభిముత సంపదలిచ్చు 

క న్యాసమాఖ్య దుర్గా బేవి నఖిల | మాన్య నుపొసించి, మహీత(పళ స్పి 

జరగు *పసంచాప కేళశంబను తీర్థ | వరమునం దగన్నాప్టవం బాచరించ్చి, 

(శ్రీశరంబై శివశ్నేత్రమైనట్టి | గోకర్లమున నిందుకోటీరు. గొలిచి, 
మనుతీర్థమాడి, (క్మ్ముజుం (బ్రభాసమున | కనఘుండై చని భూసురావలీవలన. 

1. పంఇాభురసంబను (మూ) 
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౫ారవ పాండవ కలహాంబునందు | ఛారుణీనాథులందటు మడియుటయు, 

ననిల తనూజుండు నాసుయోధనుండు | ఘన గదాయుద్ధ ముక్క_ట నొనరింవ 

సన్నద్ధులై యున్న చందంబు? చెలియ | విన్నవాండై వచ్చె వేవేగ.” ననిన 

నాంవ్వికేయు౭డు విని యాత్శలో మెచ్చి | పంబిన విధికినవ్యంబలిశె నంజయుని 1 

“ భీము దుర్యోధనుల్ భీమవిక్రమము | తో మహామహిమ నుద్ధురవృత్మి నెట్లు 

పోరి ? రత్తెఅలాల్లం బొందుగా నాకు | నారూఢిం జెప్పవే ” యనిన నిట్లనియె : 

పొండవ దురో్యోధనులు రణరంగనునకుం బోవుట 

జేవ, నీసుతుండు యుధిస్టిగు జూచి | “ భావింప సమంత పంచకంబజుని 

యు త్తరవేదియె యొస్సారుం. గాన | నత్తేజీ నెవరైన నచ్చోట. బోరి 

హతులైన ముక్తి పాయకసమకూరు | నతులితగతిం బోద మచ్చోటి* *” కనిన 

గ్నృష్టైనుమతితోడం గిమ్మోరవైరి | జిష్టుందుం గవలును సేనలు నడవ 

బలభ్నదు(డును దాను బోర వేశ్యరుండు | కలిత వేగంబునం గదలిరాం బోయి 

సరవి శమంతపంచకమున నిలిచె | విరివి సేవలు పరివేష్టించి * కొలువం 

దానును ఛీముండుం దరలక యెదురు | గా నిల్వ భూప, ఏగాదిలిసుతుండు 

నింగియు నేలయు నెజి (వక్కో-లుగను | బొంగి యుహ్పాంగి రరూర్పులం జెల రేంగి 

గద కీలయూనినం గరునలిసుతుడు | గద తాను గైకొని ఘనతరస్ఫూ ర్తి 

సార్పులు హృదయంబు నావరింపంగ | నూర్పులు ఘాత లై యుచ్చి పొజింగ6, 

జూపులు తూపులై చుజచుజ నునణ | భూపాల్క పలికె సీపుత్తుసీఫీంచి : 

“ రారాజు నీవు పాజక కొంతసేపు | పోరాడుమో నీదు భుజశ క్రి మెజుసిం 

ఎక్కొ_డ౭ బోయిన నింక? బోనీను | (దొక్కి-వై_ చెద నిన్ను ధూళీపటలిగం 5 

అనఫవుడు. గోపించి యధిప, వఏసుతుండు | అనిలనందను. జూచి యర్ధిత ౬ బలీకే; 

“పలికి పల్కి_ంచుకోం బనిలేదు భీమ ! | బలియురతో బంటు సంతంబుగలటె ! 

వంటలపనిగాదు వాంజిమిపోరు ; | నం్టక్తైన బహ్యాశనముగాదు పోరు; 

గక్షాల శిబి నిక్కూటగాదు పోరు ; |! నజ్జల( గాచుటన్నదిగాదు పోరు ; 

పాత్రల దిద్రెడి పనిగాదు పోలు ; | ఛాతిపై భట్టునేతలుగాదు పోరు 

లా. 

1. నిలిచి (మూ) 



పలారి తిమిర (ప్రచండ మార్తాండ | నిపుణుండ నాకు చా వీవన నెంత ? 

పలుకుల వెజచునే ఫణికేతనుండు ! | కలదు ఒక్కటి నన్ను గడునెన్న మోకు 

గొలను చొచ్చినయది కొజగాదు గాక | అలసులాం జూజెద నట్టు చూడకుము, 

కలన నిన్నే టికి ఇ కొందు భీమ! | కలి తారి వికనము గ రాగపహాోరి 

నాగ దాదండంబునకు బలిగా | సీ౫ర్భమణ(ి యిం లేనొంతు నిన్ను. 

త౫(జోద్యపబితు బృందార కావళిని; | వగపు ఫుట్టింతు సీవారికి నెల్ల. 

సీవనయా నెంత నిర్ణ రేం దాది | చేవతలును నన్ను దృవ్లింప లేరు. 

సీవెట్లు నాతోడ నెగడుదు గదను? | ఈ వేళ నీ సత్త్వ మిదియెంతి గలదు ? 
అడరంగ నీదు ఫాలాతర(కేణి | తుడిచెద నాతోడం దొడరు మా-జికిని.” 

ఫీముదుర్యోధనులు గదలంగొని ఘోరముగా. బోరుట 

అని తీనగద (తిప్పి పహోదరూడు మనుచు |! గనులోవ నయ్యగ్ని కణములు రాల 

గదిసిను ఫీము(డక్క_దలు పీక్రించి | కదిసెం బోరాడ విక్రమలీల మెజసి. 
ఆశండు నీతండు నట నేమిసెప్ప | ఘాతీమాటలు మోాణుం గరలాఘవముబయ 

బద 'తాడనంబులం బరంగు హుంకృతుల | విది తాట్టహాస దోర్వీర్యంబు 'వుటజుసి 
తాశీన నంతం బాతాళలోకంబు | కాకచే ఘూార్జి ల్లెం గడుబన్నురించి ; 

కాకోదేందుండు కరులషై నొరగె, | ... 

అప్పుడు గొట్టుచు నదర మెట్టుచును | (ద్రిప్పు ను (బమరిగాం దిరిగి వై చుచును, 

అద మెచ్చుగాదని యంటంగాట్లుచున్కో | “అడెనుమో తప్పుకొ ’ మని సలుకుచును, 
“భావ! మజ్జా!” యనిపర (౫ మెచ్చుచును, | కోవించికొట్టి “ సాంగబళా! ” యనుచును, 
క్డలు నెమ్మాములం నదియ? (దివ్వుచును | అదటునం కొన కంటం దపష్పుచును, 
గినియుచు డాయుచుం (గ్రేళ్లుదాటుచును, | జొనివి హాహా పోకు చరాడునన్ననుచు,, 
మండిగా6 గాలిడి మలసి మార్కొనుచు | దంజెముల్ పెట్టుచుం దప్పం (గుంకుచున్ను 
గదగద దాటించి ౫దిసి యిద్దజున్వు | మదమునం జెలేంగి మార్శలయుచును, 
ర భా ప గద చియు మెచ్చుచు నజనవ్వునగుచు 

క్ర య్ |! నవ్పురిది పొల్లుగా ’ దని పలుకుచును, 
క క. ( స. | గుప్పిగంతులు గొని [కుంగి తప్పుచును, 
> ది | ఘన విక్రమ (క్రమ కలితులై మించి 
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తజుముచు మెబుముచు దారుణ[క్రియల | నొటయుచు మెణయుచు నుబ్బీ పాజు చును, 

పాయుచు డాయుచు ఒలిమిజూపుచును | వేయుచు రాయుచు వెస దిరుగుచును 

నాసిగాల బదియాబటు వన్నె కుందనము | (తొసున నొకటిగాం దగ(దూూచినట్టు 

ఓరకు వన్నె కుపచ్చి యొక్కింతీలుగను | ఉరుగతిం బోరంగ, నొడలిర క్షములం 

సగంకటంజులు దడిసి కౌజు బొచ్చుటయుC | బంకి మై జోళ్లును భఛభాంమాటయును 

అవియూడ్చి తనులాఘవావలి- బొంది | కవియుచు నొశకరికొక్క_రు వటపడక 

నడ మోదుగుల బోలి నలిరక ధార | లొడలి భూరజమెల్ల నొప్పారం గడుగ్య 

నుడయార్ము. లనలో సముజ్ఞ రబ్యప్రభల. | బొదలిరి యప్పుడో భూవాలచందద! 

అంతట నీపుత్తుం డఖలంబుచూడం | బంతంబుతో భీము బరియెమ్ము విణుగ 

నదరంట (వేసిన నా బకనైరి | యది తప్పనొడ్డి తొనాతని యురము 

'జెదరంగా. గొట్టినం జెదరక యతడు | గదఇాంచి పోనీక కడిమి వాటింది 

గంధవావాజు మస్తకంబంత్ (వేయ, | బంధురంబుగ నది పటపట పగుల 

జలన మించుకలేక చలమగ్గలించి | విలయకాలుని భంగి విభుని నెన్ను దురు 

నదురుగాం గొట్టిన ననుకు నెత్తుగులు | జొరబొర మోమున జొెబ్బిల్లం గలం 

దుడుచుచు చేతెంచి తుది భీముగదకు | నొడిసిన, నాతీండాయొడుపు దప్పించి 

పీన పాలు చేయ, వీగక యతండు | లోలక భీముని లోంబడ( వేసె. 

(వేసిన 7 ల్లును విలవిల మనల | నాసమయంబున ననిలనందనుండు 

పట్టుగా నాతని 'బాహుమధ్యంబు | గొట్టిన రారాజు కునికిలంబడు చు, 

నంతలోన నె లేచి యతనిఫాలంబు | వింతగా వేసిన, విక భీము 

డతనితోం బోరాడు నంతటిలోనం | గృతవాతితోం (గీడి కృమ్ణునకనియె : 
“ రారాజు మారుతి రణబలోదగ | భారులైయున్నారు బవరంబులోన, 

వారకదోస్సార వవాణి యెవ్వరిది | యారూఢి నధిక విరావది చెప్పూ” మనిన 

భీమదురో్యోధనుల తారతన్యుంబు శ్రీ కృష్ణం డర్గునునితోం జెన్వట 

నమ 'ేం[ద సుతుతోడ నంబుజనాభు | డమరంగ నప్పుడిట్టని చెప్పందొడం : 

“విపుల విద్యాశ కి ఏీరికిద్దణికి | నుపబేశ గమ్యంబు నొక్క-సమంబు. 

ఏ%విగా మిక్కిలి పీరలలోనం | గరువలితనయుండు ఘనబలాధికు(డు ; 

నేర్చు మిక్కి. లి కురున్భపసింహామందు ; | దర్పంబు 1 వాటంబు తగసెంచిదూడ 

.» నాళంయబు, (మూ) 



జర ద్యిపద భారత్ ము 

సత్యంబు శేర్చుళో సకిగాదు వీనుము', | సత్యంబు గలదని సాహసన్ఫ త్రి 

ననిలపూ మండుసాచ్చియలయు చున్నా డ్యు[మునునొచ్చియున్నా డు మొగిను యోధ నుండు 
న 

తడయక బిటువఅె ధర్భ్యయుద్దంబు | కడశతో నెన్నా ళ్ళు ఘనత. జేసినను 

సిపడుకేగాని బావ(డు వీండు; | తరమిడి భీషు,డీతని గెలలేండు. 
ఇంలొకః:, సిద్ధాంతి మెటిలింతు వినుము | అంకిలేవియు లేక యన్యాయన్ఫు త్తి 
జంపుతీ శీయుండు నంబేహాూమేల ! | చంనక ధర్భంబు చదివితి'చేని 

ధ్యతి మాకం బాటిల్లు చేశాంతరంబు, | కళలేల యిటువంటి కిపటచి తులను 

ణా అన్నాయ మున జంపుటదియె ధర ఆ్రంబు, | ధన్యుండియ్యయండు వృ(తొసుగు దోర్సి 

యే*తి నొరనంచె చెటుగరా కథలు? | జాగేల యభి నున్వుంజంప రా వారు ౫ 
దున్టుశక.2ము నంతున్టిగాం జేసి | శిష్టరత్సణమును జేయంగ లేని 
కత్తి) యులకు నేల సత్కీర్రి గలు? | ధాతిపై నీ సుయోధనుం డల నాయకం 
కల్లజూదం౧బునం గాదె మోసిరులు | కొల్లలుగా జేకొనియ నౌణగావో” ? 

a 

అట్టి జొనంబున నతివం బౌంచాలి | నెట్టన నీడ్పింప సీభీము. డతని 
యూగుభగ్నంబు నేయుదునన్న వాండు, | ఆరీతి చేయక యతండేల మాను ? 
మాసెంబ్రో వేనేల వమానంగనిత్తు ) మాన నెట్టులు వచ్చు మాటాడి వెనుగ ? 
పలుకు (పణ యేర్పడియున్న చోట | వెలయంగ మణిచట వీరధర్శంజె (న 
పన్న నాలం బడ్డ నేర్పడ రోం లెత్తి | తగ (గ్రుమ్ములేనట్ల ధరమ జే? 
ఆని "గానె ధర్భజు డాడ రానట్టి | ముదుశో మూటలు కోన్ని మున్నా జె వినుపు) 
ప్నున మ; కక బంధుబుధులటోనాడి | యా(ోవ నేకాకయై కారవుం:ు 
వారితో దాగిన వాని రావించి | యూరక మాలోని నొక్క_నితోడ 
ననిచేసి గెల్చి సీవఖల రాజ్య బు |! గొను” మని పలుకుట గుణమే తలంవస ? 
తీలవోయ నివ నెజ్టైతనము తౌం గాటె! | వెలయంగ రారాజు ఏఠరుండుగాంజి ; టేనయోగంబునం దా ఫీమనేరుం | గావించి రమ్మునెంగాక ; మూలోన నెవ్వనిం నిలిచిన నిట పీనితోడ | రవ్వగాం బోరి మరలు గెల గల? మొదలముండీయు. బదుమూండు వర్ణములు | గదసాము సాధించి కవత వహించి 
పాచ్చి మదంబున నిభపురాధిషుంకు | చెచ్చెర రణ 'కేల్చి చేయుచున్నా లక, కనుగొన బెక్కు కాలంబునుండి | యనిలసూనునుక్తు నభ్యాసంబు లేదు. తలకొన సదిగాస ధర్మంబు దక్కి | కలన సీకురురాజు( గడ తేర్నకున a 



శల్యపర్యము ; తృతీయాళ్యాసము కరో 

గాలిసూనుండు వృథా కడ తేరిపోవు. | ఓలి మాయన్నయు నుర్వి యేమగును ? 
రారాజె యిలకిల్ల రాజు దా నగును , | తేరకాండును బోలెం దెగువ నేనుందు ; 

ఇలలోన వెనుక మేమి సేయంగం | గలరు?) నావచ్చు సంకల్పితం బుడుగు. 

ధర్న మధర్శంబు దగ చేనెగాన | నిర్మ్శూలముగ వీని నెజి. (దుంపవలయు. 22 

నన విని యక్టునుం డాకృష్ణు( జూచి | “విను "దేవు నీవన్న విభ మట్టి దగును, 

(పకృతి గణంబునం బరంగుచున్న టి | వికృతంబు లాడిగాను వి శ్వేశజనక | 

సొరిది బుట్టల చాన సుఖము దుఃఖమును | ధరణిం బూసలలోని చారంబు పోలె 

లలీవచ్చు * కర్ణ ఫలంబున6 జేసి | వలసి చేహికి స్యథావమ: లు గావునను 

చైతన్య్వరూపమై సకల జీవులను | బీతి నాడింపుచు జేర్చి లోకములు 

పుట్రింప రక్షింపం బొసంగ శిక్షీంప | నిట్టి నేర్చ్పరివణు యిది నీకు నెంత?" 

అనవు డయ్వేకాంత మట భీముండెటీల్ | యనిసేయం దివురు-చో, నమకేందనుతు(డు 

పొనరంగం దనయూరువులు కనుసంజ్ఞం | గనివించి కరములం గడునవ్పభింప 
నాసంజ్ఞ యెొజిగ్ తా నతీపీరు. డగుచు | భానుర భుజబల(పౌథీ దీవించి 

తనతంథడిం బపమానుం దలంచి (శ్రీకృష్ణు | ననువార ధర్భుజు నాత్సలో నిలిపి 

దుర్యోధనుని జూచి 3 *తొోడరి యుద్ధంబు | కార్యక్రమము దప్పం గడవం జేసెదవుం 

పదరక పోరాడు బంటవై నిలువు. | "సాదలుచుః బోయిన బోనీను నిన్ను. ” 

అనుచు గదాఘాత మడరింప్క నతండు | కినిసి వాయుజుం దాలిం గా. 

2 కారవనాథుం డాగవావృత్తితోడ | సాశెసారెకం బోరి 8 చలియింపక పుడు 

బలువ్ిడి. బోరాడు పవమానతీనయు |! “లలి. జూవంగొట్టుదు లావొప్ప ననుచు 

భీనుగదాఘాతము జే దుర్యోధనుడు తొడలు విజీగికాలుట 

గద చేత. గొట్టి యగ్గగనంబునకును | నెగసిన వడమ-డీ యేపుదీవించి 

యహారుద్యయము చూచి యురుగజాదండ | మారయ జడీపిం,చి యపుడు గొట్టినను 

పపిణాలశీ కూలిన పర్వతంబనంగ రవళితో భూమిశు రారాజుగూలెం 

అపుడు నానందించె నఖలలోకములు ; | తపనుండు వెలుంగొంటె ; ధర్శజకృృ్లు 

లపుడు సంతోపి.చి; రనిలజుండంతం | ,.. ౨౨౯౯౦౯64 26+ 

గాలకాలానలా కారుండై మండి | తాలిమి కోపమంతట నిల్పలేక 

1. నంళ 2. కారభ భీమాలా, 8. చాలింప (మూ) 



౬౬. ద్యిపద భారతము 

ధారుణి వణశ భూధరములు బెణశ | వారిధుల్ గల దు ర్యారుండ్రై వచ్చి 

మాన మే తొడవుగా మన్న ట్లిరాజు | మానంబుగా. దొడ బుర్విపై విటిగి 

పరయ జెక్కలులేని పర్వతంబనంగ | నొఅలుచునున్న, దుర్యోధనుం జూచి 

వ్యాఘ్ర మల్చమృుగంబు వడిం గన్నయట్టు, | నభుంబ యాతీనిం జేరంగ వచ్చి 

| రాళి కెక్కీనయట్టి రమణి. బతి(వ | తారిరోమణి (దుపదజం గోమలాంగిం 

బాంఛాలి నెగ్గులు వలిక్కి వస్తుంబు | లెంచక దోపించ్చి యెల్ల మాసిరుల 

నూంచముట్టుగంగొని, యుదుటున మమ్ము | వేంచిన యాఫలం బిడె యనుభవింపు. 0) 

అని బిట్టు వామపాడాహతి నుజికి | తనరంగ వాని మస్తశమటు దన్నె, 

తన్ని యంతటం బోక తనకాద్ర మెసంగం | గొన్ని మాటలం గురుకులున కిట్టనియె 

లీల; *ో దుర్యోధన, లెస్సలా మోకు? | నోలిమైం బగదీజెనో తేదొచెపుము ! 

ఇకనైన మాభాగ మీియంగరాదె! | ఇశ నేమియిచ్చెద ? ఏకున్నమాను” 

అనునంత బలభ[దుం డాగవావ్య(గ | జనితకాలానల జ్యూలుండై మండీ 

యక్క_డీ వారల నందజం జూచి | యొక్కట నెలుం గె తీ యొదరుచు. బలిళె; 

“ కంటిరా పెద్ద ల్రీ కష్టవర్హనము ! | కొంటిమే యెందైన6 గటకటా యెపుడు ! 

వీబుందుకు దిగువ నే ఖీమవి[గ్రములు | నుజికి వేయరు గడాయుద్ధంబునందు, 

అది యెజింగియు భీము. డావహావక్షోణి | నుదరి యాతని యూరువులు గొట్టందగునె! 

కొట్టిన మాత్రమే కురుకుల(శేస్టు | నెట్టనం దలదన్నె నెజీ నెంతవాండు ! 

రాజన్న మాత్రమే రాజు రోరొజు ; | “ఆజిలో పీసేంత్ర కర్గుండా చెపుడిీ ! 

వ ఏరులందును నేరాజులందు. | చేవమై నీటువలెం జే సిన దిలుల. 

అటు గాన రణధర్శపోని గావించెం |! గటకట! యెవ్యరుం గాదనరై రి, 

పద్నాయ'కౌత్తుండు పశ్లీ కరించె | ఛద్భంబు నే నెట్లు సహియింతునోర్చి ? 

తన ఒంటుతనమెంత ! తనగదయెంత ! | తనవార లన నెంత ! దాశ్షీణ్యమేల ! 

ఇప్పుడు థీముని పరణ కేళి | జప్పుడుగాకుండ నమయింతు. *” ననుచు 

శికృవ్ణుడు బలరామునకు. గోబపోవ శనునంబు సేయుట 

17ారవుం డలర లాంగలమును గొనుచు | మారుతిపి నే, మాధవుండపుడు 

ఎడచొచ్చి బలభదు నెలమి వాస్తములు | బెడిదంబుగాం బట్టి |ప్రీతినిట్టనియె : 
అవీ లేరో 

1. (కూరుండణి యదరి లాంగాలంబు గోనుచు, (మూ) 
ల 



శల్యపర్వము ; తృతీయాశ్వాసము గడ 

“ నిలు నిలు బలభద | నిశేలపదర ? | ఎలమి వారును వారు నెటుపోయిచేమి ! 

యూారక మన మేల యొప్పమి దలంప | వారిలోపల వారు పగ పొందియుండం 

ఆన్ని నిందలు నాకు నటసంభవించు | నన్న, నీ వితనిప్రై నలిగినంతేటనె, 

అదిగాక భీమార్జునాదుల గెలువ | గొదలేని చేవ కొకోటుల వశమె! 

అది ఊమొటులంకేని యంశయు వినుము, | విది తాత, నీచేత వీరుచచ్చినను 

“నలిన లోచనుండు పాండవుల జేపట్టి | కలకాలమును (బోచి కాపాడి తెచ్చి 

కౌరవకులమెల్లం గడ లేర్చి పిదప | దారుణ[క్రీడను దమ యన్న చేతం 
ఇశాండునందనులను (బథనోర్విలోన | ఖండించి రాజ్య ౧బు గకొనె” ననుచు 

నిల గ లవారెల్ల నిట్లు దదూజుంగ | వలవని మనక పవాదంబు వచ్చు. 

అటు7గాక యుండ నీవది చి త్రమంము( | జటులత మాని పిచారింపు చేవ! 

మనము పెట్టినచెట్టు మనశేలపెజుక | ననిచి పీరలతప్పు ననుజూచి కావు. ” 

అనవుడు రాము. డాయచ్యుతుక నియె : | “ వినుతిమై నీమాటవింటి శ్రీకృష్ణ ! 

కపటిమమై యూరులు ఖడింపం దగుని! | చపలుండు ! దుగ్ధార్షి ! శా న్ర్రంబు తెలంగ 

అనిపల్కు_. రాముతో నచ్చ్యుతుం డనియె ౩ | “ వినవయ్య బలభ్నద, వీరావతార ! 
తలపోయ నిద్ది యధర్మంబుగాదు. | చలపట్టి పాంచాలి సభలోన నితడు 

భంగ పెట్టిన నాడు (ప్రతినగావించె; | వెంగలి యామాట విన్నాడు మొదల; 

అది ఊమెజిగియు. దొడలటుగావం కేదగ బె! | అదనుగా నాదోవ మదియీల తప్పు) 

[09 

సరికింప భీముని (పతినయుం గాక | సరి దొల్లి వై లేయు శాపంబుం గలదు. 

2Xరిమ రాజక ైవికంబులు గూడం |! గురుపతి ధా(తీ వెం గూలె; నిందులకు 

నేవనం గల? దింక సీకోప ముడిగి | సామంబుతోను (బసన్నుండవగము. 

మేన త్తకొడుకుల మృదువవోధనుల | ... ౨౨౨౨౦౨ ౨4. 

నారూఢ సోమకులాభి రక్షకుల | ఏరి రక్షించుట విహితంబు మనకు. ”” 

అనవుడు బలభదు డచ్యుతు కనియె ౩ | “ కనుగొన ధర్మార్థకామంబులందు 

నన్నిట సమవర్రియై యుండకున్న | సన్ను తింతుకె వాని సర్వజనంబు ! 

సోవింంచి ఢర్మార్థశుద్ధిగావించి | భీముడు కావుంబు. జేర్చి వరించి. 

కుపితు-లె కామంబు గోరు మానవులు | అపవాదములశేల్ల నాథులుగారె ! 
Cm] 
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షర ద్యిపదఫఖారత ము 

(వతినయు మానిశావము నున్న నేమి! | కతలేల ధర్శసంకటము గాకుండ 
మెలంగంగవ లె. గాక మేటి భీముండు | సౌలవ కీప్పని "కెట్లు సొచ్చి?” నాన్రడును 

గామపాలునితోడ. గమలాక్షు. డనిమె ౩ | * వేమాటు సెటువంటివిధమున నై న 
(బతిన తా సాధించె బకవైరి చేడు; | ఇతరంబునై దోవ హేతునుగాదు. 
చరియించునపుడు నిశ్సలత నున్నపుడు | నోరవడింపుచు చేయం డూరు దేశములు. 
రారాజు దివికిని రయమున శెగసి | డారుణంబుగ భీము తలపట్ట్యువేయం 
దలంచినం గురురాజు తలంపెల్ల నెజీంగి | బలశాలి భీము. డ[వతిమసావాసుడు 

తనరక్షణమునశై తగ నొడ్డుటకును | జననుతంబుగం (ఒతిజ్ఞ గు నీర్చుకొఅకం( 
గౌరవేశ్యరుని జంఘలు నుగ్గు నెసెం | దోరంబుగా నిండు నుదితంబుబటేచు. 

మన నుభ చాసూను మహిత (పతాపు | నినకోటిసమ తేజు నేపుడీవించి 
చటుల మూయావృత్తి. జంవీంచినట్టి కుటిలాత్కుం డ్మీదోహీా కరాలు. గా కేమి ! 
విడువుఃడు మోవాంబు విచ్చేయు.గ”డనిన | నడలుచు బలభ్య్మాదు. డనియె వెండియును 
“అడి మెతీంగియె కాజె! యట్లూఅకుంటి ; | నిడియు నేమన రారు; వనిన్ను జూచి 
శాచితీ; 'మతి తానుగా బోయెంగాక ; | వరాచినం దలం దెగిం జూడనే యొగుల | 
మేన త్తసుతు? నేమియు ననరాదు | గానో నొళ్ళోపుంటి ” గతి యనవలసె, 
ధరణిపై నిట్ట యధర్భాయుద్ధమునం | జిరక్సీర్హి మారుతి చెందుం గేమి ! 
నురలుచూడ ధర్గుసుస్థితి మించి | డదురముగావించిన దుర్యోధనుసక 
నాకల్పపర్యంతే మైన భోగములు | నాకలోకంబు నున ఎలిం గల్లు, ” ననుచు 
వరవుతి శేవతీవల్ల భుం డపుడు |! నరసిజాక్ష్రండు నజాతీశ( తుండు 
పొంచాలురాదిగా బంధుజనంబు | ముంచిన చింత మెాములు విన్న వోవం * 
జేకక్రి_ బలభ దేవుండు గదలి | దార కాపురికి నంతయు వేగం జనియి, 
తదనంతరంబున డామోదరుండు | ముదమున ధర (ఎజు మోము. జూచుటయ్యృు, 
నడరి చింతా కాంతుల్రై న్య నాజముని | కొడుకుతో నెంతీయు గోవిందుండనియె ; 
“ధర నధర్శము సవోోదరపాడి దలంచి | ధరణీశ్క నీమది* దల డింపకుము, 
ఎం తేసిపనులు వేయించినాండితండు ! | వింతగా చెబు రే! విశంబు జనులు, 
కులనాశనుండగు కురు రాజునాజై |! నలుక భీముడుచంప క టచేలమాను ) కంసుండాదిగం చాపకర్ములం బట్టి | హింసించి యేం జంపుకెజటుగవా మొన్న ? rem 

న నన. 

గ మరి. * “చూచుచుండి) అనుట అధ్యాహార్యము, 



శల్యపర్వ్యము; త్త బ్రతీయాశ్యాసము జగ 

దురితాత్నుడగు 1 ఏనితోడలు గొట్టుటయు | శిరము 2 దన్నుటయు నిషిద్ధంబుగాదు; 

సురలు నీగతి రక్కసుల గెల్బినారు ; | ఖరక రుం డపరాద్రికడంజేరె మనకు 

విడిదల కరుగంగ వేవేగ వలయు | నడలకు, ” మని ెప్పీ యంబుజాశక్షుండు 

వారుసించి పాంచజన్యం బొత్తెనంతేం | దరమిడి జయజయధ్యనులు జైలంగం 

బాండవుల్ తీనుతీమ (ప్రథికశంఖంబు | లొండొండ యొ త్తి యుడు రాజవంశ |! 

భేరీభణంధణ పృథుల రావములు | బోరుకలంగ నార్పులు నింగిముట్ట 
వందిమాగధులు కై ౫రంబు సేయకు | నందంగ సక లమైన్యావలి గొలువ? 

గసరురాజు శీబిరంబుకును వచ్చిరంత | నరదముల్ డిగుచోట హరి నరుకనియె : 

అన్నీ ద త్తం బైన యర్గునుర థంబు కాలిపోవుట 

ఈ శరములు దొనలును జాపంబు మేని | మరువు వే 7 కొని మజియీరథంబు 

దిగిపొమ్ము సీ.” వన్న చేవేంద్రసుతుడు | అగుణంబుగాగొన కదియొప్పదనక 

(తాణ గాండివము కత్తళ మూదిగాణం | దూణీరయుగళంబుతో 6 టేరుడిగ్లె. 

వారి సగ్గములం జేరునండొప్ప ముడిచి | యరుదార దెగుసంతే హరి కేత నంబు 

భూత? ణాలితోం బోయి సద్దివికి | ఆతజిం చే రగ్ని కాహుతియయ్యెం 

ధవళాశ్యములతోడ, దన తేరు మండి | భువిని నీజ్రైపోవం బురుహూతసుతుంయు 

అరుదంది (శ్రీ) కృష్ణునకు సిట్టులనియె ఏ | “ సరనిజనాభ శేశవ, వాపీ కేశ, 

వారి, జనార్లన, సచ్చిదానందనూరర్తి ! | అరుదుగా రథమునీజై కాలిపోయె ; 

ఇది కడునద్భుతం బిటి తెజుంగు | విదితంబుగాం జెప్పవేనాకు ” ననిన 

వారిహయతనయుతో నంబుజూశ్షుండు | కరుణారసార్ష్ర తా కలితుండై పలికె ; 

“ భునవరా[క్రమకర్ణ గాంగేయగురుల | తీనర బాస్లికసోమద త్త సౌబలుల 

శరవహ్నీ నీతేరు సమయుట మున్నె | యరుదార సెటింగి నెనట్లుగాకుండ 

నన్నుతి నన్నికి సాధనంబగుట | నిన్నాళ్లు గాలనీ కేం గాచుకొంటిం | 

ఉజలివిం బద్నెనిమిది దివసంబులందు.; | గలవాంబు దీతిన( గాలనిచ్చితిని, 0) 

అనిచిప్పీ పొరల కద్భుతరసము | జనియింపంగాల జేసీ సమవర్తిసూనుం 

(గమనము దీపింపంగం గాయగిటంజేర్చి ; | “ సమవర్తినందను సమకూరెంబనులు ; 

1. తొడ్దమిగౌప్న, 2 కున్ముటయు, (మా) 



౭0 ద్విపద భారతము 

ఇంది రాళూన్యమౌా వీఏీడుగాన | నిందువమ్కి నామది యియ్యకోగపుడు. 
అకిపుణ్య కల్యాణమగు చెడ కేం | గతినిష్ట సల్లాపగతులచేః (బొద్దు 

సలుపుట కార్య; మిచ్చట నుండవలదు | తలయగిర. ”” వుని పొాందుతీసయులం. దదు 

తీమ్మునిః దొడ్కని దామోదరుంప | నిమ్ముల నొకమంచి యిరవున కేల 6 = 

దలంచినల దలయెల్ల దారకుండెజింి | తెలివితో నరదంబు దెచ్చిన నెక్కి 

యరయః బౌండవులు వహావానములమోొ6ద |! నరు జేర నెంతీయు నట వారి గూడి 

వరమతితో నోఘవలియనుజేరం | బరంగిన నదిసమాపంబున విడిసె. 

అంతనక్కడ కారవాధీళు వార్త | నెంతయువిని శ్లోక మెసలో స మేళం 

గృపుడును (చాణియుం గృతవర్శంగాడి | యపుడయే తెంచి పాయక ఫొడగాంచి 
దారుణకో కాన్ని దరికొనిమండ | ఘోరంబుగా మడి. గోవిం పచాణ 

“ మెంతచేసెను భీము డిమ్ముహారాజు.! | జింతింపకిటు నేయ. జేతులెట్లాడె ! 

శాల్ల (బో ననై న జింతింప(డ యె ! | కొల్ల బుచ్చెద నేను గుటిలుల ఖలుల.”*” 

అని రాజుపై (వాలి యవనిపైంబొరలి | కనుగవ సోనలై కన్నీరు దొరుగ : 
DE మహోరాజేం[ద ! హోకులోద్దార |! | హో ముహిమాట్రోప | యస్లిగంభీర ! 

తరణిరళ్ళులు మేను దాంకకుండంగ( | బరలిన ముకాతిప తంబు లెవ్వీ | 
డభోయ పార్ళ (ములందు నొప్పు ది గ్లేశ | విభులు సేనించెడీ నిభోవంబు లెన్ని | 
సవ్యాపసవ్య విస్తార వూణీిక న్! దివ్యహారంబుల తేజంబు లెవ్వి ] 

పెగ్గడీకత్తె లనేకమార్లముల | నుగ్గడించుచుంజేయు సుంకృతులెవిం ? 
ఎక్కడ నుడివోయి ? నెవ్యరుమూకు | దిక్కు, కౌరవరాజ |! దినకర తేజ | 
అని వగుచుచునున్న యాచార్యసుతునిం | గనువిచ్చిచూచి యా కౌర వేశ్యరుండు : 
అన్న యశ్వన్థాము యడలెదవేల ? | ఎన్నంగ దైవికం బిదియేలతష్టు ! 

మీకేమి నేతురు ? మారు పాణములు | పోరిలో జాంచక పోరితిరట్లు. 
నాభాగ్యహీనత నన్నిట్టుచే ; | ee cee se 
తొడలు గొట్టనయట్టి దోవమేగాదు | తీడయకి' భీముండు తీలయునుదన్నె. 
అది నామనంబున నాఅని చిచ్చు; | విడితేమై (పాణముల్ విడువను మేన. 
నుకగతిం చాండుతనూజు;) తలలు | తతభాంగి ఖండించి తనుజో మిరు 
వచ్చినం బగదీలు ; వతుస (బొణములు | చెచ్చెఅవిడిచెద సిద్ధమిపలుకు, 99 



ఫల్యపర్వము ; తృతీయాజ్య్వానము 

అనవు డశ్వ్రైము యంగీకరించి | గొనకొని యా రథికులతోడం జనియె, 

అని సంజయుండు చెప్పె నాంబికేయునకు | ననిముని జన మేజయశ్షి తిపతికిం 

జెప్పినగతి. జెప్పం జెలగీయమ్మిోంద | నెప్పాటం గథ ఇెళ్లెనెటింగింపు, ”” మనిన 

వై కంథనాయక్క వానుబే వాఖ్య, | నాకాధిపతివంద్య; నలినప తాత, 

వద్శాలయానాథ, పసంహార, | పద్భిసీవల్ల భ, భర్షసంస్తుత్య, 

ఘనమాని వ్యాబ్షేహకలితసందోవా | వినుత ప్రకాశ, శ్రీ వేంకటాధీశ, 

భక్తవత్సల, జగత్పొాననమూర్తి, | ముక్షిపదాయక, (మొక్కి.దనీకు 

ఇది వేంకటాచలాధీశ్యర దివ్య | పదపద్భు మకరంద పానది(శేఫ 

“మగు నాతుహారి తిమ్మార్యతనూజ సుగుణాఢ్య సోమన సుకవీం[ద వర్య 

రచితమె శల్యపరమున నాశాగన | ముచికార్థ యుతముగా నొప్పెమూండనది, 

౭౧ 



సౌ ప్తికపరఠ్వము 

(సోమన) 
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రట ప్రకా... 

నిళాధిళ్ళు గిళ్ళుమూ శశ | భాంనాకీత, (వభావ విజ్ఞాత, 
ఏర భవనా శృ కరుణానివేశ | ఏం 3 ఎధాఫ శీ చం టానీక ! 
జబ యునకు వైశంపా భాపంఏ | ఘరథళో ఇ భారతకథ చెఖ్బుదొడల 

మై 7 రీతి కంజయు లేక్ | గువసురోతాహంబు గొనకొని ఎనిన 
రామ్మండిట్లను. “ధీరఎ 4 [| శ్రితిలోల ఎతిరథ (శేస్టుంటనంగం 
) నశ్య జ్ఞాన సూ యాయిరథి౪ | లాలోనం జేసి యది చెం ' చునిన 

గాతసం్వ్రం చాంబెశేయుగ:. | ఫాబుర * గుహిత వాశ్చాథి నిట్లనియె 

"వయ్యా ధృత గాట్ల), లుభేంగ్ర విథ 1 | మ-శిబిసమదాల, గ ంభీర్యధుర్య ! 

స్రథనం గట్లు ూఖతురగుచు | శౌర్యం గల కురునంభవు నంత 

సీక్ చెం రించి య తంత ఘహిను | ఎభవంబు మెజయంగ చేవేగ అనుపం 

డును చుతియు న గృతవర్శ తనకు | నపుడు సహాయులై రోగుదేకం గదలి 
7 శెర్యంబుగంగు దత్సిణ 3 | ముట్టిన ఎడనుట ౫ నుకొనియున్న్న 

5 పౌండన శిబిరంబునకును | అరయంగ నభిగుఖుల్ణా పోయి సోయి 

వడ నవిటికఎతి దూర ౨:3 | నిలిచి యాలించి ము నిపుణతమిశీ 
నలివారు జయంబు* బొంగ్ | యందంద ౫ (0% రార్వంగ గిశలు 

-టిల్లల వినీ జెదరి యెంతయురు | పెక్కు ఏంబుగ6 దమ్ము ఇకకంగ నెడలు 

కణాల దంంచుచుం బోన్రుట ౮ ౨ |! యా కవ కృత వర్భలరు'దేర (డాణి 

గి కరంబులు తగం జూకుకొ ఎం | గొలంగ ౯ దూర్కురిక్కునకయి యం” 

నం జింతించులు న ంబికేయుం ఎ. | * అంఖూత్స్ సంజయ! యాలజుచేత 

శార్న ట్రర్య 4 20 గురురాజు | కలం కజయుక్లం గా ఇ ఒ)యుంటి 

యులు |“ య సరణి పై( ?దుట | విని యు కండినవాండ , నెస నాదుగుండె 

ఎక | పాంగునదనుల | బం ఏటీ యా(శ్రయింఎలగం జాల, నెచటి 

లు 'కెబరీవారి పతినుండి (గ్రహించిన సారాంతరము ఎ. చ గు! 

ముం క గుర్తుతోను నూచింపండినని 



ద్విపద ఖోరత ము 

శని పోవ్రదులాక యిటనుండం దగునె ! | పూనికతో వొయుపుత్తువాక్వ యులు 

నల నోపను 1 వైన్యగృ త్తీకి విప | కనఘాతీ గ్గ తగుద నే)” యని పల్కి గుతిం 

సూతతనూ భవ సుళ్ళతస్వ బాప | చాతుర్య వాక్య, విచారణ విగిత ! 

ఎ్రతవర్శ గుగుసుతీ కృపు లివ్విధమునం | (బతి ౪ విశతిపై € బడల నూహించి 

మేమికార్యము సేసి ఆెజీలంపు ” మనిన | 2 నామహాత్మకుం డవ జనియె భూపతి 

నినవయ్య ధృత రాష్ట్ర విభనజే వేయగ | గ నుకొని ఏథిళులు మున్ఫురుం గడల 

1ర మొస్పలాం గూస్పటెసకున్నై పోయి | పు గి నఢవిధోవు నొక్కు చుడుంగు 

రసిజ కల్హార రస మృణాళ | పరిచిత 8 నీరజపత్రశోభిన మి 

లహంస సారసశాంచబలాక | లిత భృంగాంచశ నలక రము 

లుగంగం గనుగోాని కడుజోద్య బంది | “లయంగ చావ సుగ్గలమైన యంత 

రదంబు జిగి యప్పు డంబుపానంబు | చరణ ఏ0 జేసి యచ్చట వసీయిఎవ6 

వొద్దును (గుంకె, నపుడు 1 పంగ్యఎధులు | త్్షయు నొంరించి తత్తీ రభూవిం 

గాకు బొంపంబుల నంధశారంబు | చేళోని కొమ్ముల? జెలవొందునట్టి 

మొక పటభూఎంబు నొప్పారం జూచి | (పటితన్ఫూ రి నారథికు ఎ చంము 

ఎసిమి మలింగ దత్సమిోసంబునం ఈ | వసీయించి రటవారి వదనముల్ పోలె 

ూరిబాలి మొగికె , వారలదైన | భూరికోకి బుతోడం బొదలెం జీశట్లు, 
గకిసీ భూత విశాచసంఘ ములు | ఛీకికంబు% మించెం బృథివీతలేశ | 

లవాంబు (చొణికి గలుగు నిక్కముగ | వలనొప్ప నఎదూడ నచ్చిన హూడ్కి- 

గనస్థలమున నవ్షత్రముల్ వొడిజె | గగనొంది యాయోధపసరు లంత లోళం 

ాలందిగాం గారవకుల మశారణమ | పొలియుటం దలంచుచుం బొక్కుచు కంత్ 

* కృపాచార్యుందు యాదవోత్తిముం ఏ | చేకొని సుఖన్మిద చెందియుండంగ 
గురు తనూఎాతుండు. ఎరుతరశోక | మరయ నగ్గలయు౫. నంతిరంగయుల 

కావా గ్నిగతి మూజం దలఖొని ఎఎర 16 వోవక యాశ లేం బొందుగాయూ * 

ఉలూకొము కాక మలం జంపుట యశ్వస్థాను గాంచుట 

కానికొమ్మిలయందు? దగిలి కాకములు | నూను నిద్రించు మనలకే యంత 

ఎయిగుర్లు (గమ్మెడ్ మిగ గుడ్డతో | గణుతింప భీవణాకారంబు కోడ 

శ్రైర్యవృ్తికి నోర్వ (చ) 2 అనుహానుహుడ (చ) 8 నిజతేజ (ఈ ఉ సంధ్య 
ఆశీ ల్సి "7 _ అ 
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తీపె ఇస శైలసూయ లం | బొగదొంద నామిషంబుల లావు లరసి 
గుచు నున్నతపేకుయి ఘోరరగాదంబు | ఘనముగా నొక యులూక ము వచ్చియపుడు 
ఎభూజమున నున్న వాయసంబుంను | జటుకుంం గనుగాని తగ “ందుం జొచ్చి, 
న్నింటి శిరియిలు కొన్నింటి కాళ్ళు | కొన్నింటి పశ్షృముల్ గొనకొని "చండి, 
ఇంటే సులు మూట్సీ కొన్నింటి * తుంచి | యన్ని ౫ నీరీతీ నటు నధియించే 
శిక శృత్రుల ఘనము7 6 బొదిఎ | శాసించోట్టి శేశివ్రయను లె 
గతి నాచే నెసలప కాకులను | చోళంబె యణంచిన ఫీశ్షిం (దౌొణి 

ంబ్యథం బొ-రంతునని యుక్సేహించి |“ యివ్వీహంగము నాకు నిచ్చె నన్న, 
దచపోవల శప్రంరిఎవాంబులుట్ట | రుదు ) మాడ్కిని యాపడం దను 

వె లెస్పయగు, ముఖి యిత్తేణంగెల్ల | గరిసి మనోవిధిః ౫ సలేనై తి 

ండుతీసూజుల బంధుయు క ముగం | జెండివై చి ) మూ మలి) థ! యనుచు 

చ్చితి. భోరిళ * వారితో దిరి | శిచ్చనం వోరుట తీర్కించిచూడ 
ర్ వైశ్వానర జూధలలోంబనిన | మిడుత్ చంద గాదె మేగినిలోన 

రంగ జీలం 1 జి 'పొండుంంగనుల( | బరిమార్శకున్న భూపాల శేఖరుంయ 

తజీఫుల్తైన నా ఘణ శౌగ్యయహిమ | ఎశిరు ) శెన్వరి కింతి నెక్క్ంకు ? 

సుధలో వారి గలధ్భంగరాదనుళ 6 | ఒసకివ్చియుంభంగం బక్షీ చేష్టితము 

నంగి లోచన గోచరంటయ్యె | అనమునం బ తుజ "ణగించుచొప్పు 

దలక కలబేని వరభుణాబలము | కదనరంగంబున ఖండింపపలయు 
ను క పీతి వాక నలి లంగీంరించి | 'చెనసి విపత్తుల జెండినై దను 

)దిగా క శాండవు లాజి5 పలను | నుదమునం గురుపితొమవాులతో: గడంగి 
'లకొం ధిర్జుయుద్ధము శేసీనాశ! | జలజా ప్తసూనుని జగతివల్ల భుని 

)లువిడిల జంపిన భంగులు దలంప | నిలలో 6 గూడునే! యిట్టిపాతేక ల 

'డరి ని చాసగుయంబు 16 బట్ట | కీయ డలం“ జంపుట యదియు ధర్మంబు 

౨ని నిశ్టృయముచేసి యాడ్రోణసూతి । కనకతోం దనుబూ మం గతీ ర్భి మేలు 
గలిపి వారలతోడ గో కొన్న వీడ్ళం 1 బలికె “నక్కట! గణపాడి దవ్సీతిమి 1 

3 

రారాజు నోకు_ని ఇమునం బొ ౫ | ఫీరులు పెళ్కుండు. వసం జుట్టుకుట్టి 

పక (వ 3 జడి (6) 3 వ్రరంలోలనుకు (ను ఓ డట్తి (1) 5 08 (ఆ 
యనం (చీ 



జ కర్టఎద భారతీ ము 

కడలి యధర్శవిక్రి మము 6 ఒట్టి | తు గొట్టుబరి తుది ఫీ బిచేత 

వరమతి ఎంత వోంక సుయూ ఏ | శిక ఏ దరిడితన్నెం జెలలో భీముండు 

గరిమ నెన గొకై నం గయ్మభ ౦బు | పొకింం నుభ్గవిం శ పోనగమె! 

ఇమ్మహావ్యసనంబు "కేదికిర్హవ్య | సమ్మూ నాకానతి యినసవుతే 1” 

అనిన గృెపాచార్యుం డూ గరుసుతుబం | గరా ౨ పలి ఒక్కుంర దీసింప 

కృవి బార్యుః డశ్వ స్థానిక సీత్రిపశోపంబు లెణీగించుట 

“2 పారంభముం కెల్ల పొరు ౫ దైవ | గా ుగ్గంంపట్టి ) థినంబు తేలు 

లోలగ్ ఎను వాం గోన నెంతీయును | 1 ౨౫ ఫు) ద్ధి జ గదొం %_టను 

వాన 1 శాలంబున వలనొప్పం గురియ(! ౧ లు కే కొల్బు కలిత విన్ఫూర్సి ( 

పొలుపొంద వున్నఎపొలయ ౨ వా, | తింకొం లీకుల్న ఛా ఫ్రంబులగునె | 

పరికింప నదిగాని. బొరుఖంబువకుం | గరుణ బోడుత్ టై గగితి గబ్లపలయు 

తుదిం దగుపలికీ నుబ్య్యోగంబుచేసి [యప ౪16 దద్జ్ఞుల యను గుతి డస 

తరి థిర్జుంబు దస్సక పీతి | ఎరవ్రున నచిన సృద్ధిసెంపొందు 

ధర సీతి విడిచి కోధింటు నాగ్రవ + | ఎరల లోభంబును భయ మ నుగాడి 

నట్టే ఎత్తముతోడ నడరు + ర్జనయ | గట్ట? సెగిగొరి గడుకుఃఖ ముందు 
అదిగాక్ విను కౌరవ థీశ్వరుంకు 1౫౪ ఇ కొప నిశకదూరుంన, 

గోధలొభములకుం గుసురై కవాండు | బాధ కొందకయున్నై లుకు బేటికిని ! 

మనకు గర న్యంబు ము ఏజెళుతం(టిం | గబ యాతం“ందీని కొ ర్యంబు సేయ 

ఘసక్తీ ర్తిగలుగు , 6 సిగ్గా థాం మెట్టి | *ఎఎంచె విగురుం జేఎని ఎఖ్ప సంచె 

నదియ చేసిన వునో్ట విందర శు, |! చుదలోరం గనుంగొన్ను నూల్స్ర్క మేల! 

చెలీమివోనాడిం వూబన యత్తేజంగు | వంయు ధరం” బన్న వినియు నాదా! 

కొ సెజీచెడి శోకదందవ్యామోాన | సూససుండిగుచుం (గమ్మఅ నిట్టులనియె 

అశ్వస్థాను తకపూన్క్ స్థిరీకి రించుట 

“ఎలు లేజంగుల ఏను పర్ స్థం కొం | బొలుగొంటంగా న త్యీుద్ధియె మేలు 

ఆపదఎచ్చిణయ ఎ సన్నుద్ధి | బాబ. అతీండు ఎశ్రుతసిరి. బొందు (౧) 

1 వడి 2 1 రంభముల కెల్ల 6 బోతుషంభొదవ త అటు (క) 4 పొలం ౫ )నృచ 5 వల 

6 నగాంథారుండెటి (క) 



సౌప్రికపర్యము , ప్రథమా శ్వాసము 

వాటించి మరణా లందు; 1 బెగువ గల్లిన వాడు దృథఢబుద్ధియుత్రుండు 

గా గెటుంగ ) బుస్థలేదు , 1 బుజీయును విగర య్య ఎనకందటికి 

కృ రాకు భగం | ఎంవిగా మికును విన్న వి ఇెదను 

ఖృండు ౭నుల జిం | తంమి ౧ భూసురతలికి ధర్మ ౫ ను 

ఎుగురాజ బగు చేజ మును | భూరిను నై ళ్యులకుకు డక్షికియును 

ఇ లకు స్తా కాల కీయు | వలయు గుణ బులుగా ఎరున విధించె 

శాంతుం ఎగాని సిఎంకు | గరిమ? జేజ్య్యయులాం భూవిభుండు, 

ముంపగ ఎ చళ్యుందు | గొనకొం వన్హానుకూ లత జేని 

ఎ నె డీ వ్రోణిలోఎలను | భ్యదాళ్ని ౧ందింవ, బకును నిక్కొ.౦బు 

వ్మిపశంగముం న నఖిల | జంపూజిశింబుగా జనియింది తుదిని 

కోచిని ధగ బుస | ఎరబుద్ధి నాఎస్ట ద యిీోమోయద 

కు 'గృహిం చెద నె! | లేజికుటీ నినవయ్య యదియనుగా క 

క్ు సుస్థిర థరాగనరు 1 క్య తంబు బూని యాజిలోనున్న 

ఫయించో సాహ నన్ఫ త్తి | ఘగముగా న్నూట్టి ఖల (జూచి మెట్ల 

మలలాదు ? గాగుణస్ఫూ ర్రిం | బొలియింతుం ఒగతుక భువనాబ ఛతీ ముగ, 

తి నొ కండు": “లేక | సం ణశాగ్రవ్రలును సమసిరాలమున 

'మియురేక్ సీఏ న్నిద్రింప | వ ఎయును మనక వారణాశ్యగు ౧ 

కీబజుపి (దాబక్తులగుచు | నధికతనిడింతు రతివై భనయున 

ఎంగ సెకణ శాశక్రవుల్క | ముద ధృష్టద్వుమ్ను ముట్టి తద్దర్గ 

“గవద తుల యుగ ౦త |! మదరారిచందంబు మహివుపోంపంగ 

న నపపాండ సేయం | జెంచాడివై చి నిశ్చింతుండ నగుదు ” 

సాబు ర్యు డత ఎవాక్ళములు | విఎ (తి నిట్లను “*వినవయ్య (బాణి! 

గంబునం దగి యు దో? | మూఎల సీయంగు నేపు దీపించె 

పు న్కు సబ్ముక 1 మినవువేయి? | వ టంబుగం బోయి భంజింతే మరుల 

ఖు ఎ౦గరవు న డస్సి | యున్న వా (వ్రు, ఇద్రయును లేదు వినుము 

దింఎ వేసి యం | ఇ ఎ బోద సు “వైరుల గెలున 

ర్లణేోగి జై) ముహార్టిక్యిం, | “న్యయుంగోని నన్ను +ట సెజ్రుంగుదువు 

చలమేబుయును లేక 8 నముజిఎ (ఇ) క మగునేము 



ద్వివదభారత ము 

టుగాన ముగురు మూండగ్ను లుపోలెం | దటుకునం శాండునందనుల(. జంఫఘదము 

తి విచారించు , నెజయ నీర్యాత్రి | నీ తెంపుతో నీవు ేర్చుతో మేము 

దవోడ ” మటన్న నెమ్మునిటనను. | “భ(ాత్కులారు నా పలుశెల్ల వినుడు 

'లుకవచ్చింవాని క ర్భచింతున | సలి మగోచరునకు నాతురునకు 

దురవచ్చునె! * యిట్లు నీకు నన్నే(ఎ | నద నేది కృపలేక యక్కటా తనె! 

గొణాసనాచార్యిం (బథభనరంగము" 6 | బాణంబులకు బొపం బరలం అ చెతిని 

జిల్ల మనల బంగత్షైంచిసట్టి | రాజుభంగంబు శుర్వరం గనుంగొంటి 

వను జూడ వి నృపతి దుఃఖంబు ? | కావరంబు. నెట్లి కరి7 త్శుకైన 

తనిబెస చూచి యతు, శోకంబు | వీతెజంగునరాదు ? ఈ శోకవహ్న్( 

గ కాల నేలబాం భన్మాత్సులార ! | 386 చూంగవులం బోయి నధియించునాంట 

కండు నావెలకాండు వార్షంబులేక | శ్రీతిమాంది శత్రులచే భంగ వంది 

ఎన్నాంయడ గను(గొంటి, నొగిం 'బొండుసుతుల | సమ్నుతవిభ నంబు చక్క జూచితిని 

)నొబ్బ విమతుల వధియింది కాక | యెలవిం గంటకి నిద యీరీతి వచ్చు ? 

'రకొ౧ మూరు కి నిద్దుర శేరు ఖెన్పి | గురలట తగుశయ్య నూమరో ! *యనినం 

1 తనూజాతు గారాబుం బట్టి | సలరంగం ౫3 (గొ యర్షి * నిట్లనియె 

లక్ మణంబున ధి! మాం (డు | ఎలమి కోటుత నేమినెజబుగండుధాథి 

ంలు చె్చెన వినం డు గే లేక | పరనుబ్యుతీ వ్రాత బాంధవబుద్ధి , 

)వాని జేరును విభవసంపదలు | ఫఘగుండ, శా మూట తొర్కా ఆశా ఎనుయు 

లి న్మిదింఎన వాని నాయుధ ము | భుజచిన నానిని మసలక పూరి 

'చినవాణని. గగువడితోడం | బజచినవాని దర్చలుల్రై నవా 

అచోబ్బన వాని జంపింవాండు | సరఎతో భాస్కర చంద్ర తొరకము 

తశాలంబు డు నిలబూంద వాం | నంతకాలంబుంకు నట నారకమున 

ఫ్రం 'బాండవుల్ ఘన న్నిదచెంది | వానిరి నున్నారు నలర దీవేళ 

రయ ఇ వును వెళి నొక్కు కటనయ, | అరిగా 6 వీనుు లై సడియున్న 

ని వడిం బట్టి నధియించి బూ గ | ౮ రకయలుకల బడ నాయమాా+ యశట |! 

రిమి దివ్యా(స్తు 5“విఎ ౩. | వారిలో మిక్కిలి వన్నెదీపింఎ 

కిలయ లిం ౧న విద్చాతురునకు (క) ? యొట్లు నీకు నన్నేపము = కదశోది కృపలేక కటకటా(8 ) 
నాదొర ఓ కర కృ ళాచారుండు అదాంతిగంళ గ తంల ది క్ రా 



సో ్తికపర్వము ) ప్రథమాక్యానము a 

ంశకుముందట నేకిల్సిషంబు | ఊెంశల చేరని చిరశృణ్ననిధికిం 

త దుష్కుర్శుంబు క ర్హన్నమగునె! | మలిన మేమియులేం 1 గుడులు. జీరకును 

ఫి దాంశిగట్లగు మార్తాండ తేజ! | ఎనిబుంకు “ఎ a ఎలి నీ జనముల 

వున వేగిరం ఘణంపరా[క్ర ౨ము | గావింపు ” మనిన నక్క రినాత్ముం డనియె 

చెప్పినగియెల్ల నిజము, శాసింప | నోచతురాత్య", లుక్తమిో శేయ్యి 
లి, 

)యెట్టులనిన్క ఘూరాశిరంగ ౧ | బొదఎ గుజ్జనరుని భువేసన్ను తుని 

కవోవిడిచి ధృష్టద్యు మ్నుందగరి | ఫొంకక తబల్టుకా ) ఇదియింె 

"రతీగల నదీసుతుని శిఖం* | వేర బీభత్సుంచు పృథివిపెం గూల్చె 

దంబు (గుంగిన నతంెత్తుళుండం | దరణినూనునిం జం ఎ ధర్మంబు దప్పి 

ఎండు వాస్త ఏ (గుంప నలినంతలోన | కరగ భాయోగవేశ గ తినున్న 

రిశ్రవుని బటి పొలియిం? మించి | శెరిశోనరులా “ సాత్మకి యలిగి 
తే a గ 

ంవ్రుగు క్రొరవపతి జుట్టుబుట్టి | తణకొి నాయునంద ఏ బురికొల్చ 

ంరుభీ గ్నము సి యును దండన్నె | ధారుణి నివియెల్ల ధర్శమార్గములె 1 

వున వారల గదనరంగమున | వేవేగ ఖంగిండు విదితశౌర్యముగ 

$రి యిందుల. చాచమైనం గానిమ్ము | తీదియక యదిగాక తుంగగీ నెగులు 

ధో నన్ను నెన(రికి వారింప | నశ ! చెండాజెద నైరికంంఘవుల గ 

ఎచు దిగ్గనలేచి యర సుక్కినను | గకణాని కృతంర్శ కరాఉనిట్లనియె 
గొ 

వన మేకనశ్సయ మతిని ము వరము | జనుదెంచినారము జగలీశు పనికి 

కాయ మము డించి యెక్కటిక ర్య! మాచరింవల నీకు నక్కటా ! తగుదె!' 

)వుకు కృళవర్శ కాతం జిట్లంయె | “ అరఘాళత్ళ, కృతనిశ్చ మాత్ముండనై తి, 

) మపదాత్సజుం జంపుదుం , బొండు | జననాథ తనయుల జక్కాడివై తు 

ఎలేలి మిరు వచ్చి" “కంత మేలు” | అలనడ రాకున్న గట “మూయదుమెల 

) పోవం బోవంగ న కృపాళార్యు. | డును యాద వ్రండు గడు౯ రభసయిన 

నితోడనె గూడ నరదంబు లెక్క ! యతులిక గతిం జబ ” రని చెప్తాటయును 

' ధృతిరాష్ట్రంశు చేడుకం బొంది | “అ.్హఘాత్సే సంజయ, యా యోధవగులు 

మొప్పంగా |జాణిం గలనుట మేలు | దుర మేతెజంగునం. దొడరి కాఎంచి ? 

యెటింగింస సాయకనాకు ” ననిన, | నదనుగా సంజయు. డఎయె భూవతికి 

ఫ్ర 

ఉం జి 



ద్వివద థొ రతము 

శివుడు భూ ఆళ్ళతియై యశ్వళ్థానుకు బొడినూ ఎట 

కనొథ విను ([జాణి సరభశవృ త్రిం | అన నుత్పహింపం దత్సగుయంబునం మం 

కోలు కటిం గట్టి భూతి మైం బూబ | యెలపి భోగీర్య ఏ యజ్ఞ కన లు 

యుంచి, సునిశిత “దంష్ట్ర ల్ మెజియం | గర మొుప్పలా పయిన 0 దొ శు 

నటి నృత ంబు ల య్యాల లూంగ్య |! దగ్పించి సిం? గాగంబు సేయు గును 

తం జుకులు ములపూసలు గాల | నగ్భశబ్రహ్సాండ బూటు తాగాయగుచు, 

"ముక్క.ట భయస్సురణ దీవీం5 | నొతఖి నిలిచి”, ౧ద్భుతం జై 

ము 6 గన్నుల ముకుగోళ్ళ నన్ని | శిఖలు ఆల్వజియె , హృక్షీ కేళు ంతుల 

దా ఖడ్ల్గశార్థగు ల్పూని | విశ్రమం 'బెసంగంగ ఎక్సత వాుంకృితుల 

౧ 

౫ కోట్లు పోలంగ నర్చుదవు | అత్షయసంఖ్య + నన్ని టిం గడచి 

-దచూచిన ౧లయింినట్లు | వేక్కసంజై నిండి నగలినం జూచి 

మేమి లేక కుంభజ తనూోభవుండు | రయ౫ు న వింటశరంబు సంధించి 

డి నేన ంగ్యు బడబాౌంలంబు | శరధి జలము (గోలు చాడ్సునం గ్రోలె 

(౫న కొని కోపించి (కాణి | యారోన శ క్రిం బోొయక నిగిడింవ 

న్ని భూశంబు నదరంట. దాశీ | యదగుగ. ఎలయకాలార్క. మండటయు 

౦౫౯ జాయ మహోల్క య? పోతెం | దుది ముది లెలుగక తునియలైయణంగ 

నం గోఎంచి యతు ) ఖడ్లంబు | నుడివడ్ చేసిం జూర్భ మై పోయ 

నం దోగుర సమితి చృకింబు | నయ్యెడ గదయుః (బాసానిజాలవ ను 

, నదియును వదలక (మింగం | జూచి నిరు దై శోకింబు నిగుడోం 

ఫోం కృపకు. చన్పినయట్టి విహిత | ధర్మోవచేశ మెంతీయు వి నై తీ 
చాహ్మణు గాలకుల వృద్ధు నంధు | భావించ సహాజన్సు 'వాంధవు మిత్రు 

పీ ఉం సార్యుణ పిటరుని | శాస్ర కవిధిం జూడం జంంగ రాదు 

న నీధర్శమార్లంబు విడిచి | కిబసహు దుర్శతిఎ వైశ్య భానంబుణోడ 

6 గార్యంబు వరసిద్ధ యగునె! | క్రీర్హియు. జెడు మహకీల్చిమంబొదవు ” 

క్కు_భంగుల నాత్మలో వగచి | పనివడీ తనముది పదిలంబుచేసి 

దేవుని. (ద్రిభువనాధీశు | భావజసంహారు. భవకోళదూరు 

బు (1 2౪% లి er యా 



సప్పికపర్యము , (ప్రథ రూశ్యాసము 
ంపీ 

) మహాజేవుం జిన యా కారు | భన జందెకీఖప భ కృనుందారు 

౩ నిష్టణహాపు సకృ, వతాపు | ఎముగోచవ నీకు నికు నిశ్చింతు 

క్ట కానాథు గిరివా వ్యు | గి) వై రిగందితుం గృతమతిం గొలిచి 

సుమి నీ భూ శాన దంకుబు | తొలంణింతు ననుచు బందురభ క్రి యు క్రిం 

క “నియ్యాపడ పౌసినంతటనె | పొలుపువూజల నిఖిల భూ తోపహార 

వ్రీర్చనల నీతు శాషం“ణుని | భవ్యు ప్రీతురి శాత భ క్రి కేయుదును ” 

వలు_సంతేతో నతని ఘుందటకు | గనకప్పుజేది చక్కలం దోయె, నందు 

౯ త్రుంచును నెలిగా , కంకటకు | టబ్రీశు పై ట్రాణియుః బెంప్గలించె 

9డు (ప్ర్యలితాత్రులు వజియుం | దప్పక యేకపాదస్థులు తురగ 

సూక రాబ్యులు గ్రళరీరధరులు | పరణంగ వికృత'నాపము గల వారు 

నమూ ర్తులును బహ *ికృకరూవధిరులు | ననికఛాధరులు నిశ్శలజటా వరులు 

భజం గాసి కలిత భూషణము | లనష్సులె ధరియించినట్టి నారలును 

స ముద్గర కుంత పట్టిస్యపాస | ధరుల్కు మృదంగ వాద్యధ్యనుల్ మెజటయ 

లురులు వాటుచు( గూడి పోడుచును | (బమదంబు తోడుతం బలుబొబ్బ లిడుచు 

గర్జితములు శంఖారాన లును | గరిబ్బంహితంబులు గల యెలుంగులను 

యుచు, నుణియు ద్రస్ఫజ్యేమంగుచు | ఖలులైన వారిరక్ష మిల మూాంసములం 

పూర్జ్మ మైనట్టి బవ కికపాలములు | కరతీలంములం గొని కడతతో ననుచు 

ర్యాథ్యులై , శమదము తపోబ్రహ్మూ ॥ చర్యాదులగు విశిష్ట్రర్పుః గర్భములకు 

ఎండు విస్టాయమందు భవ్యుల వ్వేశం | దివిరి యశ్వష్టామ "తెంపజుంగుటకు 

చినం గనుగాలి ఎశ్చలత్వ మున | బలమును మెజియంగ భయమేమి లేక 

౫నవ్వు రవ్వుచుం జెలువంబుతోడ | 0 సరిగి గై ర్యవిహారుం్లై నిల్చిలేసు 

గి చాపంబు ముస్టీనమగ్చి యప్పు | డగ్గలికంబున నగ్ని చేవునకు 

జీవా మావాఎతిగా నొనరింతు | ననిభూచి కాష్టంబు లందకయున్న 

దంజుమింది శస్తాయ్రసంభుములు | నరనుతంబుగ నింధనములుగా( “జేర్చి 

శివుడు వ్రత్యతమై య శ్వజ్థానుకు ఖడ్డముసంగుట 

| హార! నీకు నాత్మోపహర మిచ్చెదను 
మేశ్వరునం గూర్చి “ భావు మహా చేప 3 

|! నాకు” ననుచు 
సలల జెండాడంగం గలిగిన ళక్తి | వలనుగా నీవ యీశ్వర 

నిత్య నిశ్చిత్యు (క) 2 గూపథరులు క కలాపములు (క) ఓ తినుచు (శ్ర ర్ వ్యాప్తము 
= కాలం. మీనమరొయపూడ (క) 



ద్విపద భారతము 

స్త నంత నయ్య్యు[(్రండాతనికి | నజిముజీ: (టబ్రశ్యవమై మహామహివ 

ఏ శేజంబున ఇ రిలోనున్న | తేజంగు దీవించు నా ధీరునియాచి 

రుం జెంతయు! గరుణటై నాజి ॥ 

గూళ్ళు మెచ్చితి నడుగు మేమైన ' | శనవ్రుడశ్వ్ఞామ యధిక సంతోష 
ంగుత్తా వేగి చయ్యన వెడలి | మగసిజ వరుకు మహియాంగి (ముక్కి- 

భీత వాన్తుల్తా ముందట నిలిచి | “యకలంక్, విశ్వేశ యాద్యంతరహిత, 

శా నిటలాక్ష, తేనమోరుద, | తేన మోవృఎ వాహ, కేన మాశళర్వ, 

రా యీతాన్క తేనమోేేభర్ల్య | కేనమా భూతేశ్క తేశమా” యనుచు 
ప నంత నవ్వీ "ఖ్వేశ్యరుండు | థునమైన కృప 2మిజంగా (చాణియాచి, 

శయ్య గురుప్వుత్య విదితవార్మిత, | యనుపమ పరమ రవాస్యంబు నీవ్ర 

బ్యులైన తపస్సత్యశ"చ | నవ్యార్చనముల నున్నత చిత్తవ త్తి 

న్ను బూజించు , నాతని కేగు | వరదండ మిగుల, నవళ్యంబు కిగాను 

యాతనికి సనా్హనంబునేయు | తలంపున సీభూతతతితోటం గూడి 
, వచ్చి నీ వర చిత్తవృత్తి | యచ్చుగాం చలియుటశకై మా యలెల్లం 

తిం జేయుచుం గోలి సల్పితిం | ధృతి చడకీవు సుస్థిరనిన నిలువ 

శాసించితి. దదనంతరంబ | గొనళొని నీడై ర్యగుణమున కేను 
' నిచ్చెద మ్యేలైనవరము | నచ్చుగా విను మొగ్క-టనఫాత్సే | నీవు 

స్ఫూర్తి నీరా తెల్ల నీకు | భద్రంబుతొను వపన తలంచినను 

కడం నీవనుధ సీశత్రు | వీరనంహోరంబు వేడ్క_తోం జేయు ” 

క్సియొసంగిన నంత వేగమున | మునుపు భూతంబుజే మొగి మింగయిడిన 

ధంబులు వేదియం దిడినట్టి | యాయ్యస్తు శ్యస్ర్రుంబు లరదంబుమింద 

బూర్య్భ(ప్రశా రంబున నుండె | (వమదంబుతో నంత. (బ్రమథగణంబు 

కృష్రాకార విభవ విస్ఫూ ర్తిం | గొలుచుచు వెంటరాం గుంభిని వణ 

యిద్దణు రథికులు దన్ను | (బథితంబుగాగొలగం "బాండవళిబిర 

గతిం జొచ్చి యాకృ పాణార్యుం | గృతవర్శం గనుంగాని “కృతకృత్యులార ! 

క) 2 జూటలా (చ) 8 వినుము (చ) ఓ నవ్వరు (క) ర ఆతులికవిన్ఫూ ర్తి నదియును 

బాలురకు జేతనర్యె ౬ గాలంబు, మించి నాళ్ళుపచేత మెజయుమునీవ్రు ఆనిపల్కి_ ఖడ్గంబు 

క కోనయంబుతోోనిచ్చి, యంతలో నతని తనువు (పవేశించె తదనంతరంట మునుపు భూతం 
(జ) 6 ఇలయ దృష్టా కారవిభనరిన్ఫూర్డి (కో) 



సౌపి కవర్వము , (ప్రథమాశ్వాసము ౧8 

కృపాబలముణే మెజసి కాత్రవులం | (బాకటగతిం గొట్టి సాజవై చెదను 

ముం గన్నులుగల చేల్చులైచూకుం | కలనడి” నని పల్కి యతిసాహసయున 

ల నంత చా వాకిట నిలిపి | ధీరుగ్లై ఎజఖ్ల దీప్తులు మెజియ 

' న్మిద్మాకాంతులై యున్నయాచి | యవిరళగతిం జొచ్చి యటం బోయిపోయి 

ఏ మున్ను గతాగత జనమ్ముచేతం | బూని సదంబుల పొందులన్ని యును 

ని వినిన కతంబునంజేసి | పొలుపొంద భుజబల స్ఫూర్తి 2దీవింవ 

భృజ్యద్యుమ్ను సదనంబుచేరి | బారి విశ్రమోన్నతి నరడంబుడిగి 

శు నుద్దేశించి “యిభచర్శుపసన ! | యీశాన, ఫూనితి నిద్ధపలిజ్ఞ్ల 

, మహాదేవ, నీహోర కర్పూర 1 హరిప యఘోటక హర్యత జలజ 

కా మందార తొర్మాది హార | శారదా డిండీర శరద(భ్ర పటల 

హ్కా విశ్వేశ విమతుల నెల్ల | నిగ్రిహింపలం జేయు నీబంటుబంట * 

సు నొయ్యనం జని యమ్మాహారథికుం | డనయంబు పదకుచు హాబ్కపద్భముల 

అ శ్వక్థాను నిద్రాసరవశుండగు ధృష్థద్యున్ను నిం జంనుట 

ప్రచు బోయి యెంతీయు మేలుకట్లు | కగశతోం జెరలును గలిగి దీపముల? 

ంపాందు చప్పరంబునం బొ న్పుమోంద | నెలకొన్న యలయిక నిశ్ళేవశత్రు 

నంబయ్యె నెన్నలనని నిదుర | తో శయనించిన కీతుష్ట శాం తాత్ళు 
వధశారు నీగ్గురుతనూభావ్రండు | సరవితోయాంచి దోవుంబు మోదంబు 
డింపల వాని జరణఘాతీమున | నందంద తెలిపిన నాదుపదజుండు 

) లేచిన, ధృతీం దన విల్లు ! నగ్గురుపుత్రుండు నల్లన విడిచి 

మిస నాతని ముందల వట్టి | పెడదుర్లం ద్రిప్పాచుం బృథుల సత్త గమున 

లేక యటవాని జొమ్ముమోంాలం | గుదియించి మెడ వొక్క. గొబ్బుననంత 

శరాసనమున బాపి గుణంబు | వలను మోజులో నది వాని భంరమునం 

'0చి పశువు విధంబు దీఏంప | యగపడి తెందు. బోయెద నని నొంఎ, 

)గిల్లియు నెలుంగును వెళ్ళకున్న 6 | దల్లడంబంది యాత్ ౧కి కనిట్ల ౨మె 

నరునందన, యుగ్రక్ర్రైయుల 1 నీ గళం బిటు త్రుంవు మేలోద దివికి 

ంతలో (ఎ) 2 దీఎంఏ 4 ధవళ (ఎ) 1 ర్యుచిల్బార్ము (6) 6 సౌంచాలండు కర 

కడలి ౧4 



అ ద్విపదభారతము 

ఏనిన నళ(ష్థా వ యతని “మొగంబు | గణ “ణర్యుద్రోహికి. గలుగు నే సుణ్య 

తీ? కుచ్చికంబునం గాదే మధద్ధురుని | నతులితంబుగం గూల్చి ! తారితి నిన్ను ౭ 

5గణాతు * ననుచు 2న (జేకంబు తోడ | నొగి 8 నొంస్క నచ్చట నన్న వారెఖ్ల 

క్కలకలమున కట మేలుకాంచి | దిక్కులు మూచుచుం దీవభూతంబు 

(హ్కన నిట వచ్చే గాటోలు ననుచు | మిక్కిలి భయమంది మేనులు మజుచి 

ముది(గి యుంగంగ్య వానినొగిం శేలలాలం | *ఎరిపియు. గంధగజంగుం జెందాడు 

రివోలె (దుపదజు నదటణలించి, | నిరనొబ్బ నాయిట్లు వెడలి శయ ముగ 

కదంబుపై నెక్కి యధికశౌగ్య ఓ న | న ఎసతోం (బలిపటి వర్గ చు న్నటి 

కనంబు లరయుచుః జక్క-6 బోయినన్నో | బదపడి వీనుల పగి యున్న యట్టి 

ఏపదజ( గాంచి బంధురగతి వా ) | చవపలలోచనలు 5 రథికులు స కరగ 

కుళై యేడ్చిరి మణి చలింం | ఆ కలకలమున నా కెలంకులను 
ఏద్మిమె నున్న రాజులు మేలుకాంచి | పరువడి దిక్కులు పాటిం జూ చుచును 

॥ యేమికలకలంబని విచారింప | వదలక యచ్చటి వార లిట్టనిరి 

)నులార్క ఎనుండు అక్కొసియొ నూణంసియొ | మనుజేశితనయిని చుజియించి వాంజె 

కద మెళ్కెడిం బోయి యద్దురాత్మక ని | ఎరవ్రగాల జంపుణలు వయుండు కడణి ” 

విని తలలెత్తి యవ్వీరవదలు | గనంగాొని పోనీక కదిసి 'వేవేగ 

పృ నమ్ములవాన ముంచుటయు | నలుకొతో (ప్రాణి స యికపరంసరల 
మెల్ల ఖండించి యంతట నారు | వివిధాయుభ (వాత వితతి యేయటయు౧ 

)రారి యిచ్చిన త్మీవ్రఖడ్లముగ | ఎపు ఏ తుత్తునియలై యనని రాలంగ 

, ని రిల కశొంరనోళముల్ (ద్రుంచి ! యజీముతీ మిక్కి-లి యథిక శౌర్య మున 

మా జుం యింటి నొయ్యన చొచ్చి | య త్తజి మల్కున్న యాతీనిం బట్టి 

ధృష్టద్యమ్ముు థరం గూల్చినట్లు | పనవంగం బనవంగం బళురీతి ఒంపె 
నం 'జేరువ చప్పరంబునను | సౌంపుతో శయనించి సుఖన్మిద నున్న 
డు యుధామన్యు. డత్తెజగౌల్లం | జతురత నెజిల్ ర వతనసుందని కడలి 

గాని వై చిన, ఖండించి (జూణి | వదల కగ్గజుని భావన జెగటాక్చె 

J గురుపుత్రుః జేపుదీపించి | దారుణగతి దుపదజులం గీటణంచి 

మయము నొందాల భూన ండలాధిపులు | వజలు సద్శంబులు వదలక చొచ్చి 
న 

"గేరృబు 9 నుర్గీప్తంబు గాంగ శకి జంప శ జదిపెను గి గీ Kx eso nn 



సౌన్మికపర్వము | (పథమాశా పనము ౧ 

నిడారతిం గొంత మేల్క_నిన | వారిని న్నిదించు వారిని (ద్రుంచి 

ల లొగిం జొచ్చి గర్వంబు మోజు | గజముల శిరములు ఖండించివై చి, 

శి పేవాని కుంభస్థలంబులను | దనరిన హా క్షికతతి పాజంజభ్లి 

పశాలలకుం బోయి యతిరభసమున | హయముల. జెండాడ్హి యంతటంబోక 

ముకాలముగాంటి ఫాలాక్రుపగిది | వలనుగా మృత్యు దేవత ఎ నిం గాల 

ఎని 'తెజంగసన ఖంజించి "దైవ | నాలోన వీభత్సమై థాత్రిలోనం 

పెన కరములు (దుంగిన భటులు | గనెలుగాం బడీయున్న గజ కమూపహాములు 

గొన్న కవేవ్రలుం బెరు కిదిబ్బలుగను | గెనుపట్టు కనచ్ములు ఘన రక్ష్తనదులు 

న సంగగాంగణము చూపుకు | (బళయకాలమురీతి శాదమై కయుండే 

టం దనివోక వారిపరాక్రముడు | సంతత 'త్పానా విస్తార విస్ఫూ ర్తి 

ఖడ్గధారచేం దళతీళమనుచు | ఘనత విభ్యుద్భాతిః గానుపిం4ంగ 

కుం జతురంగసమితి వారింను | బీరువోయినను 'బెంసెల్లం దక్కీ-సను 
లినం గదలిన మాటాడలేక | తెబులిన దొజులిన ధృతిగల్లి మజయు 

సిన గిట్టిని ముట్టినవా రిం | బొరిగొని పొరిగొని భువియెల్ల నదురం 

లాకరము చొచ్చు ఘనలులాయంబు | [కమమునం గేలిశ్చంగారవనంబు 

న ఘనమద దంతి చంద మున | విరివి "మోాజీన మవోవిపవినముధ్యంబు 

"ని శెలశే4ప దావాన్నిరీతి | మెజయంగ విహరించి విన్న కడాణి 

దంబు నెక్కుచు నాలోన దిగుచు | సరగున నటం వాదధారిమై చనుచు 

ముగా ర క్షసీ_కంటై సయట్టి | తనువు గాన్నింపంగ చారుణలీల 

! జనంబులు సరవిమైం దన్ను | నకట రాతసుండు ఏండని కితలంపంగ 

మందిరము పరాక్రమస్ఫూ ర్తి. | "జేజంబుతోంజొచ్చి గీరత్ మెజబుయం 

రుంగ విడు మేల్కని యంతోన | సౌలయక యా(ాణిం జూచి శంకించి 

౦ ధృష్టద్యున్ను ఎడువక చంపి | పోండిమి నతని తమ్ముల సంహారించి 

మల విజీఎ వారణముల నణంచి | రథిపలం జెండాడి రథ్మాలి నొంచి 

యు. దక్కి.న మహీమండలాధిపుల | ఒఅికి వచ్చెడి వీనినజు“ంగ వలయు ” 

గటి (క) 2 పోన్టు 8 శెట్టి 4 నమ్ములు (కొ ర మించ 6 గలగీన (చ 

ఇని గ “ంచలింప 9 నిుుం (9) 



ఓ ద్విసదభారతీ ము 

) మునలంబులు నస్త్ర శస్త్రములు | భున భిండివాలముల్ ఖ్గాజాల గులు. ॥ 

మరంబులు చేయం, దునుకలు చేసి | యా మహాపీరుః ! డయ్యరదంబు గి 

అశ్వత్థామ యుఎపొండనవుల నులుమాడుట 

మున నుజ్జగల ఖడ్గంబుపూని | యరులవె ( గబయంగ్యు ఎసుర వీడకుచుం 

ఎవడి డివ్యాస్త్రపంక్షు లేయంగ్య | నరయుచు నట్టి సైన్యాయ్రంబు. లెల్ల 

కుమూజి ప్రతివింధ్యుందొడరిన నా ౫ | మంముం( గోపించి మువానీయళ క్రి 

శింప ఖండించి నెతి (దోణనుతు(డు | ఎగథీరుండ గు నాని నడుము ఖండింప్క 

ణిపై 2 భునర కృథారలు దొరు;గ | వెరవేది మటీ నోరువిచ్చుచుం గడియె 

నం గోషించి యప్పనమావసుతువి | కొడుకు (దోజజుమిందం (సూర్మావ్రుసమితి 

సీన్స సవియెల్ల, నిసుముగాంజేసి | వాసిగా నత(డోొక్క వరునం దోనురము 

ఫంప్క నదియును భంజించవైచి | కర * ముప్పంగా థృతఖడ్గుల్రై వాని 

వెవ్యనేసెన్సు దగ నంతలోన | బలఖేది పొత్రం ! దప్పాలునిం చాతీ 

కౌప్ప నమ్ములనాన ముంచుటయ్యా | 5 నలవోక గురుసులుం డవియుం గై కొనక 

కలుగా చేయం దోడనయతంు | భుాతీరలీల ముద్దరము వై చుటయు, 

కీ ఖండించిఐన్కు గోపమెనల | ఎడి నిష్పాయఅల నవ్వానవిసుతుయ 

చక్రంబేయం జెంగ్లలించి | యా బుహాచ క మయ్యా చార్యనుతుని 

ంబుదాశిన వరద లై రుధిర | మాశ్షణంబునం గాజు నలుకతో * (డాణి 

ల నాళముఇదైంచు గజము చందమున | గ్రముమున వానిశిరంబు ఖండించే 

+ శతానీకుండదిచూచి యార్చి | యంలీకాకారుకై యతిర భబమునం 

ఎతోమర ఖడ్గ పట్టిసప్ర న | శరముల ముసలాది సమితిచే శేయ 

రేగి వానిం దృణంబుగాంజూచి | బులహరుణిచ్చిన మహితఖడ్లమున 

) ఖడించ్చి యుర్యర సంచలింపం | బూనిక నహాదేవుపుత్రువై. గడల 

గిన నతండును ఖడ్గంట్యువ్నైవ 1 నడిమికి ఖండించినను సావాసమయున 

"కీర్తి మిగుల విశ్రుశీకీ రి యగుచు | శని వత్ము 5 ట సై దమ్మురేయం 

ట్థ 2 లోేపల (ర) 8 ముప్పంగామయు కిం[డౌవా ని 4 ధిప్ప్యాక్టుని (క్ర) ర్ నగలయకి 

ఎకి. రెటింప (చ) ? (శుతిసేనుండు అని కయిగంం కూల 



సౌస్తికపర్యము, గ్రథమాశ్యాసము ౧౭ 

గా మధువూ సమునం బూచి టి | మోదుగు తెజలగసన మొనసి యా(జాణి 

) పీండింతమెజయినే యనుచు | నాదటం గోపించి యతులఖట్లంబు 

చి వానిముస్తకి ము (దుంచుటయు( | (బగ దళక్సేనలు కౌరవనాథ ! 

కీరీతిని ఆాపచేయులను | గలహారంగంబున ఖండించి వె వ? 

ంగోవమునం (బ్రభద్రకులు శిఖండి | మొగి గురుసుతుం జుట్టుముట్టి యెంతయును 

లం గరవాల చక్రనారాచ | పరిధు తోమర గజా(ప్రానకురార 
యుధంబుల పెసగప్ప, నతండు | (పవిమలగతి. (బ్రభద్రకులం జంపుటయుం 

శిఖండి నిష్టరవృత్తితోడ | వేచి వాలగ్ముల నేక య్ములేయ 
టం జిదురుపల్రై రాలనేసి | తి ఖడ్గము శేలం (దిస్తూచు వాని 

కెన్యవేసిన ధరణిప్రంయాలె, | అలవడ ధృళరాష్ట్ర యదియేమి చెప్పు ! 

ఎతు శౌర్యంబు గొనియాడ వశమె ! | ధరణి నెచ్చటనై నం దానమ్రైమించె 

ఎ వాతశీషు లతిదై న్యవృ త్తి | సంతయు. జింతించి యీ శిబిరమున 

స ధర్మజ భీము నా సవుల్ కొనలు | హరియు సాత్యకియు నెయ్యెగకేణినారొ (0) 

ఎండిన సీయవస్థలు గలసి? | సారెకు సీఠండళ్వస్థైూమ నిజము 

సర్యుండవు. దస్పదన బుద్ధివొఢ మె, | నరయంగ ” నదియెట్టులనినం జెప్పెదను 

గండవులు రణక్షగీణిళోసలను | దుర మొనరింప్క రాతులయందు నీల 

గాన్సింవ ర క్షోముఖంబు మెజుయ | భునరక్క న్మేత్రముల్ గలిగినయట్టి 

వీ యొక్క తె తము వీటివార | లురవడి నిదవోవుచు నున్న వేళ 

ముందలవట్ణి యూాడ్చుచును | జెదరంగవడిం ఇెడవోతులు విజిచి 

చజ్జుంబుల ౫జసమూవాముల | నెట్టన బంధించి నెజిందెచ్చి తెచ్చి 

ంరునందను క (గ్రభాగమున | వేగంబె నిలిపిన, విదితశౌర్యమునం 

చుట కలలు గాంతురు 2 దానంజీసి | భవత నశ్వ స్టైమగా నిశ్చయించి, 

ఎబూసీేయ్క హొస్తములును బాద | కనులకు ల్ నదములు? గంర బేశములుం 

తె రాలి చేదోమాంనర క్ల | భఘునశల్యమయమ్ములై కాన్ఫించె, నంత 

రంబగునట్టి కోలాహాలమ నం | గరులు హాయంబులుం గట్లనుదేంచు 

లంగ౫ బాణి, గోడిగలకును | దనరు హయంబులుద్ధతిం గ్రందుకొనల 

గ జాన ఈ 5 “అశంతోమనే రబుకయడీ ౨? యనుట యధానోరరము 



ద్విపద భారతము 

యు సపింంపక మౌార్కొనూట్టి | మదగజన్ర్ల్యూ ఢా 1 సమ్ముర్ల బు వలన 

ఘలు వగిలియు. జెక్కులువాసి | కరములు నలిగియుం గాళ్లు నిసియు 
్నలు నరములు ఎటీగియు మణశియుం | (గన్నన పక్కలు కోడికం” అయ్యం 

(యు నీరీతిం జు పట్టుగను | |బ్రిదులక వీనంపపెంటలై 2 డిన 

డు పలకియు సడీదంబుంగొనుచు. | దప్పుక (జాణిరథయు డిగ్గనుబికి 

జాదులనావావొటోప మొప్ప | (సగ్గు మగ్గుడు గాయం జంవీసె చింను, 

నటు మేల్కని గురుసాహాసమున( | జిందఅవంద శై వ్యష్టలుదక్కి. 

డి. చౌదముల్ గడగడ వడశ | వెడలంగ లేక ౨వ్వణపాటు నొంది 

రించుచునుండగ, గడతతోం గొంద | అలవోక జనకమి(తొది భ ంధవ్రుల( 

నుచు మిక్కిలి ఏఏిమ్మిటిగొనుచుం | దలకొని యంతలో దమనారుగాని 

కట్టలు నట్టి వదలక చనం, | వారక కొందణుర్వర సంచలింపం 

ల నిద్దుర గప్పుచు గుండ | నన్న దమ్ములు ఇబాంధవాదులునన క 

ఏ తీముతీము వారినెచంపు | ములయుచుం గొందజీ *మగిడిన నారి 

“నిదియీమి” యనియడిగినను | “సాలయ కళ్ళ జ్ఞాన చొచ్చి చంపెడిని 
కంబొత్త 1మింశెవ్యరు దిక్కు? | అక్కట ఐసుజే 6 వార్టునల్ చేరు 
యుద 1” మగ్ననిట మటీళొంద | “జామ హేంద్రశనూజుం డర్థి క్తెయగు 
"ని కకానలో ! కడలి యాఘునుండు | పనివడ వై రుల ధొజించు శేళ 
వారిని ? వెజపుతోయూరి | గబిచినవారిన, ఖజ్ఞాయుధ ఘులు 

నవారిన్సి సుజీ చావానములు | 8 అతిముట్రి వికలంబులగువారి, నిదుర 
) వారి 9 మొగి నెబ్బుడెనం | బాయక చంప(డు భన సండాతండు ' 
మోఅ(గ న్మిపకులమున? బుట్టి | బలిమితో నిట్టిపాపంబు సేయుదుె ! 
టూ! యనువ ర్కు నైరంతంగొంద | అక్క_జంబగు భీతి నటనిల్లు వెడలి 
కవర్ణులం గృలిమతింగాంచి | యప్పుడు రశ్చీంపచళే యని (యొక్కుటయుము, ణి వారలు రాక్ష సావేశ | సమధిక రూర్చులె చర్చింపలేక 
ది యాత్మీయ మానుషహోని | యిది యని తలయక యేపవుతోవారి 
₹ంబు (క) వ « ఎదుర్కొంనినవారు) అనునది ఆభ్యాహార్యము 3 బిమ్ముట శీ వుణగిన ర్ చానులాల్ 6 కోయండే 7 ఇందరి ఆ 



సౌవ్మికపర్వము , (వథమూ శ్వాసము 

కములు జీవరాళములు | కరములు నుడ సులు ఖండిందినై చి 

గానినై నం భాలుఫొంద (ఎరికి | ఫోనీక్ చందినం బొదిన భూతములు 
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తనునారశ్వస్థాను బే నన్యాయంఎగా6 జగుటవిని ధర్జుజాదులు చింతించుట 

'ఎట్టివ రిక్షినైని నెటుగంగనగునె | సెట్టన సర్భంబు, నీతి శౌర్యంబు 

రల నాత్రవులం దద్భంధు మితౌది ! వరులను జంపినవాలోనై జయము 

కకాని యరుగుదెంచితి నిచ్చటికిని | (ప్రాకటుంబుగం బు(త్ర బొంధవయు కృ 

బుగ మద్చలంబును భోనిక బట్టి | కె~టాళ్చి నే (గాణ త్మీవవేగమున | 

ధిక బలంబుe అవలీలం జంపి | యదములేం జచ్చిరతికుత్సిత ముగి 

లనిధి లంఘించి సన్న ఘః గాల( | నలవడ మునిగి వాబఎణయగిణ ట్రయ్యె 

నకుండు లేమి ఎపా దంబు నొందు | వనిత పాంచాలి యీ కరణిని (ఖాత 

ఏను దనూభివులును లోను? 6 గల్లు | ఘనులు వోయిన నెట్టగతిం జరింబిడినొా | 

ఎతకురు న్న తౌ ఎట్ట దుఃఖంబు | నెంతయు. జెంద దింకేమి గాగలవొ |” 

నియని చింతించి యశ్రులు నించి | ఘునతర శోశాంధకాంంబు. పేర్మిం 

వ్నం దానెబుణగక ధర మూర్భవోయి | శ్రన్ననం జెలివొంగి కాంత (డావడిణ 

వీంపం దలంచి న రక మున్న తొన | భావించి ద్రుపద భూపాల విరాట 

హీవతుల్ చచ్చిన మజునాండు వారి | సహజాత్ములయు: బత్నిజఎముం శ్రోర్ర 

టు మార్చ నవీన, ముదితీ బుభద్ర | తలకొన్న భక్తి కో దనవెంట రాగ 

దలనుండి యజ్యరటుం పురికి | గడయ తో వెడలి యక్కిడ నా మెయుంటం 

ఎపోసీ తనదు సోదరుడగు. కులుం | బించి “సీ విష్పుడె వేచేగం బోయి) 

వయ నుఎస్తావ్య పురమున రన్న | కుసువుకోదులి రవ్యుగురుకుచ యత్ర 

మాన [దుఎదభూ కొఎతుని పుత్రి | వారిసహరోదరియైన యబల నుభ్మద, 

కియు6 దక్కిన నృప మానినీ మణుల | నటిలేని కళతతో నటం గ్ నితెమ్సు 

ధనుక్కి సంత తాభ్యుదయ్క గోనకుల ! | రథమెక్కు. నేమును రమణ నా శిబిర 
కుల బోయెద ” మన్న మొగినక్షులుండు | ఘన రథారూఢంల్హో కదలి శీభ్రమునః 
౫ నుపన్లి వ్య పురవరంబునకు | నసదృశగతి, బోయె, నంతటిలోన 

ధర్భనందనుంజెల్ల సోదరులుం | బటుగతి సాత్యకి పద్భనాభుండు 

దృలైనవారలు ముశకొని తర్ను | బొదివి చనంగ నప్పుడు నిజశిబిర 
యును జొచ్చి చయ్యన (ద్రాశిచేత | శిరములు గాళ్లును జేతులుం దలలు 

a} 

డుకలగోయి (శమ్మఅంబోయి (a (సథమ నూ [చేయ గ క సల. లు 



సొప్త కపర్వ్యము , ద్వితీయా శాసనము oO 

కై రాలి మేదోమాంసర క | భుననకు లుబ్బి యొక్కూటం బడియంణ్నా 

ఎల మజిందులం దగినబొంధవుల | జననాథవర్యుల సఖులం శారులను 

"ని కన్నీళ్లు భఘునముగాం గాజుం | దను దానె యెబులోకో ధరమిాంద(నాలె 

గ ద్భాతలు చొ సూదరుండు | భువిమోంద ముూర్ళలం బొంది 1రంతటను 

“త్యకియు. (బయత్నంబున వారి | నగణితగలిం బెల్పనంత్ ధర్మజుడు 

యు 'నెంటీయుం 'బెలియక వగల | నెలకొని దుఃజంచి ని? తినూభవుల 

ఎపై (వాలి దందహ్యా గాన | ఘన విషాదంబునం గలి యేడ్యంగ 

లును "శేేతనాహనుండును జేరి | పరువడి సముచిత భాఎణంబులను 

ని *బోధింపం దక్కటివారు | కొల(దిగాం బెల్స్బంగం గొంత సేపునకు 

గ్యరుండును శోకంబు దక్కి. |! యీణాంగధరుడిప్పు డీరీతిం జేసె 

)త్ర్బంధు మి(కొదుల శెల్ల | వెనుకొని పౌవక విధి యొనరించీ, 

వోటం గూర్చుండి యుండి పాంచాలి | యకట వచ్చెడి నింక నను సంతలోన, 

"జీ? ఛాంచాలనందన తనదు | (పకట తనూజులు బంధులు చెగుట 

౫ఖమునం బలవించుచు వగల | గనులవ నొగి నీళ్లుగాణు నో రెండం 

ంచి యంత నజ్జనపాలుం గాంచి ॥ యెనయ శోకంబున నేక్చుచు నుండం 

గళ యమ్న్మూదిలొలిమాలు రథము | నలవడ నిలిపి యయ్యంగన డించే 

) ఛామలు తీనువాహనంబు ॥ లక్కజంబుగ జిగ్గి యటు చుట్టు ముట్టి 

* శోకాస్థి వీచుల ముని/గి | కడువడిం 'బౌదముల్లజగజ వడ 

'యేక్క్చుచు నుందు నంత. బాంచాలి | తోడిలిడ నిట్లని దఃఖంపం దొడంగ 

కుమారకులార ! యతి శౌర్యులార ! | హో కమనీయ మహో 'కేజులార ! 

ఎందహోస రమ్యుక మ ఖులార ! | హో మేరు మందరా చల శ్రైర్యులార | 

తిశే నేయు బూందితోం బాసి ! | పోయితిశే (పాణముల నన్ను డించి! 

నముఖగరిమంబు మీ శేత్రగరిమ | మా మందవోసంబు మో వాక్య ఫణితి 

భుజా గరిమంబు మో చేసాకాంతి | మా భాగ్య రేఖయు నిా నడవడియు 

జ నడలా! నింశేమి సేయుదును! | అక్కటా ! ” యనియేడ్సి యంతటంబోక 

ండ్రో ద్రుపదుని దత్ఫోదరులను | డమయన్న శేతునిం దలంచి దుఃఖించి 

గళ నాలుక తొట్రు పడంగ | నలవోక నొక కొన్ని యడుగులు వచ్చి 

ణం అలో. IY 



9౬ ద్భివద భారతము 

నేల (వ్రాలలగ జూచి నెకి వాయుసుతుండు | లోలాళ్షీ నెత్తి యాలోన 

సన్నిధి *డించిన, సారన గంధి | శ్రన్న“ థర్మవాలి కన్నీరు నించి 

మనసు ఖ్రైర్య ము వేసి మజేయుం గోపంబు | పెనంగొనం గూగ్చుంగి సృథి' 

“ యకట ! నిిదాసక్తలై5 గాసుతులం | (బ్రకటించి కంభజునట్ల వేచంపె 

వీతినాథ, యాణని చిచ్చు విధముగ | వితతంబుగా మది (వేగం. దొడం 

మజియు నెందులక్రైన మాన్సంగ నశమె! | యొతీయుచు నున్న దింశేమన 

జగతి నిందులకు నావధ మీనుగంటి | జగడింది య్యాడాణిం జంపినమూను 

భీచునేనుని. ఒంపి చేరి తో నాని 1 భూమిం గూలింపుము భూపాలచం[ద ! 

ఉాయిడితో ని'్తెజయ నేయకున్నం | గ్రాయోప వీశంపరతి వహింతు ” 
అని యిట్లు పాంచాలి యాడు వాక్యములు విని ధర్మరాజు ఛ వింటి యిళ్లీ 

* మదిరాక్షీ, విగ మనుమానంబులేక | కదలక ధర్మ వాకకంబు చెప్పెదను 

రాజకుమారులు రణభూమిలోన | నోజమై మృతింబొందు టుత్తమోత్ర్త్రమమ. 

పొలుపొంద వారలు పుణ్యలోకయిలు | గలిగి సుఖస్థితిం గదలకుండుదురు 

వగవకు మందుకు వనతొలలామ! | జగతిపై శోకంబు శమియింపూలయ. , 

రమణిర్కో (డాణి పరాభవంబునను | (బ్రమదాతి "రేకమై పట్టిన ఎకులుక 

నరవిమై వాంనే చంపకపోదు , | మలుంంగ వలదు నామనను సట్టిదియె 

వాడు కొననబూమి వసీయింపంబోయి, | పోంజీమి వాంం జంపుట నీకు సెట్టు 

'అెజులొంగ నగు ? * నన నిందీవరాశ్ని |! యజలేని కడణతో నప్పుడిట్లనియె 

“రూఢిగా వారి ౩రోనుణి గలదు, | ప్రొఢత్వముం నొకుం బరువడి "దెచ్చి 

యిచ్చిన శోళంబు నంతయు మావి | మెచ్చు? (బాణముల్ 2మెయిని నిల్నై 

'చెలలి కీయంతేటిఎని నేయకయున్న | నలి మాటలేల (పాణంబులు "శుతు ” 

ననుచు బొంచాల ేశొవసీనా థు | తనయ దుఃఖంపుచు దద్దయు థీం 

(జాపడి(ప్రేరితుండ్ర భీముండక్వస్థానును బరీభవింప నేయసట 

బాణివద్భమున సంస్పర్శించి పలికె | “ప్రాణేశ, *వినవి యో భాసుర తేజ! 
తగ నుత్తనుకుత్త) ధర్భుమార్గ్మమునం | బగంగాని దుగ్గనుం బాపాత్ళు ఖలుని 

ఓ నుంచిన (చ) 2 మేన లి యింతటి ఓ వినవయ్య (చ) 



లా ప్పీక ర్వ కు, గ్వితీ ఇ శాగసము బఖర 

ఎలిపైల బాల్ని 3 కో] గుణా 3 రింపు మయతులపతాప ! 

జాగ రా (నా మయిలిమి, నెకి హిటిఎచాఖ్యు 

అవీ యి స ంనమి 1 ఫె ర దశా వేరయుగ 

ఎడాడి పొగకు థి 1 (= ఏ యక్షుల భంజించుట యు ప, 

౦ జంహు , ౫ జూ మను | గలుతి ౧ నలుకుట్క ధును సించాటబలుని 

రో ఫన గు శాం పలను | బుక. చా ౪ టయుగకు భువియెన్లబొగ లౌ 

గురువ్యాతుం బ్య కచ ఎ (శమ రథో తొబంబులు చేలా 

ముప్పొంగె యనంజంద 16ఏ | బు వశ లుతి నగ్గ యుతం ఉాడిన్య) 

వోఫోఎళ పు ఎక లు | చాశగశంయబిుగం ద ముతి ల 

బు, ఎంగీ”0౨ | యం నికథు) బౌ బు గణా 

నకులు? కంబు | పొం నిమెోాగి,ఏ యు? (లన్ఫూ 9 

నె యతోఘుతి |] రయ గు త మయూుబంచొ వై 

గా టలల్లుకో ౨ యి వము! రసం గునుక (తీ వా ఎలవలనం 

9 (జాణముం సృసయిఏ ఏఅకు | గృ*ి ర్యెకు స గురుశ్చితిషతి వార్త 

ఏ శెటిగించి తెంయొ స మి | ధతిపూం భాగీరథీ తకు కు 

ం తవు! ఏ ఏలి వో! | ఇదుచుం బోవ, ఒం తేల కాశి 

చుంబు క లి దూరయిం | సి సెం మ ఎసియి ఇ” కదు 

వీగుండు నీనము సోయె | అ ఊాత్ళ, ఇయ ఎంతనిక్కో గొన్క 

జ తుని కక ౨ | (ఎవదంబు 9 ర్ బృ ద్మాక్టుం గ యొ 

నథర్ష ఎధన దేశే చ! 3 1థసుగాో ధగ్యసంభాశ్క 

*భనుం “లు యు శో | ముప కౌ గొ ౯ త బిఐ నొంగోతోయెం, 

స్యంబు ! కే లలో | నకు దయంజూతు పీతీని, ౧ ౭ 

బండలు భోన్చుుమే ౫, | గలబాం అ టగున్రుగాలోల. బ విక్కు ఎము 

ములు 1 లృం జాలి యగ | పటిక బు 5950 ఎనుదిన్య 

ంభజుోచ్చై స వియితు కః, |] స చు ది ధ ంజయునకు నొసల 

ట్ర్ రం రత బు తనః ౧ | గలుగుటంజేకే యుత్కన ర్వులపచు 

) ఎజయునితోడ వైరఘుంం | బరయగిట యెజిగి తప్పక చాపగురుడు 

యట్టి తప్పక (చ) 



గా ద్విపద భారతము 

'పాండుతీనూజులపై 6 బయోగింప | కంటంగ వలెనని యొదూగాం దలంచి, 

నెలకొని 1 యా ఇ 5 నీయ సాధన ము | సోలఎశేంతయు మనుష్యులమిోాందనే 

ఫోలందిగాకునిక్రియు. గుంభినిలోనం | గలదుగాన్రన ధర్మకలితుంగ్లై నట్టి 

గురిండొకనాంప మక్కువ దలిర్భంగం | బరునడి శస్త్రునం భాషణ వేశం 

దశయున కిట్లను * ధగ్శ్యపతాప 1! | మనుజులపై నీవు మచ్చరంబుగను 

'జెలశేల్ మణీ టైబ శిర మేసి తేని | పొలుజేది యకుభంబు పొందంగలలవు 

పరికింప నెన్నియాగదలు వచ్చినను | జిరమతి నీ (బ్రవ్బాశిర మేయవలదు +) 

అని యిట్టుచెప్పిన ంకీరంగమున | వెనుకొని నగచుచు విహాగించులాని 

వెలయంగ నుపబేశ ఎఘ్నుాధూర్తు, | ఒలిశేలి దురభీమానంబును గలదు 
అదియునిట్లన్ను ను యశ తనూభవ్రుండ, | విగితంబుగాసీకు విన్న వించెదను 

కర మొప్ప వాచా నతు * లయి మోరు | తిరిగొడినాండు నుస్థిరవ్ఫ త్తిోడ 

వాండు వేకుకకు మద్దారకాపురిగం | కోంటిమిం జరు దెంచి పొలుసుదీవింప, 

వృష్టి భోజా ధక ఏరులతోడం | దృష్టపాయల ఎనోదించుచు నుండి, 

యొక్కనాం డొంటిమై నున్న నాయొడ్డి | కళ్కజంబుగ వచ్చి యరినిట్లనయె 

“జనరంగ విను చు స్తుండు ఎనాతీండి | భునతపో | స్యుండు తంది | ఘన నియతికిం గడురబితి. బొం 

రమణమై (ఒహ్మాశిగమయు కృపచేసె, | శ్రగుమున నాకిచ్చి. గడల మద్దురుండు 
అట్టి బ్రవ్మాశిరంబు *నభ్కు సీకిత్తు | గట్టగా నాకు జక్రంబిమ్ము కృష్ణ 1” 

అని వల్క. నెంతయు నద్దురాళ్ళృకుని ! మన సేనెజింగి 'క్రమ్ముణను నిట్టంటి 

“తలకొం నా యాయుధకులలో సీకు | ఎలసి ) శ్యస్త్రమువ్ వజినితుం గోనుం 

అలవడ సీకిచ్చినట్టి య్ర్రంబు | వలదు నాశ్రీయంగ , నరుస మిత్రునికి 

దగంగోగినది యిచ్చి దానికిగాటు | మగడ గొక్క_టి క గొన వహిళోనం |! 
అనుమాన మే నీయాత్శలో సెద్ది 1 యెనయంగం దలంవితి విచ్చెదసదియె ” 

అనటయు జక్రంచు “తీండు చేశుటయు | మునుఖొని యేనును బుచ్చుళొమ్ళు 
అమ్మాటకును వండు హర్ష 0౫% నొంది | క్ర గులు నా మకరంయున జగ 

మెత్తంగం దలపోసి యె శంకే | తత్త ఖిపాటున దశ్రీ ణపాణిం 
బట్టి సుంతయ.( గదణ్బలలేక మటియు | భట్టి” యుభయహా స్తంబులం బట్టి 
తివదినం గదలమి ధృతిచెడి డస్సి | యవిరళగతినిల్వ నప్పు శిట్లంటి 

1 మహనీయ నిజసాధనములు (క) 2 లైన (చ) 8 గొన్న ఓ దగ (చ) 



సౌ ప్తీకవర్యంు , ద్వితీయాశ్వాసయి 

పలు యశ్వష్థామ, యేలవస్సితిఎ! | ఈమెయి నీ చక్రమె శ సీవశమె 1 
అతులిత (ట్రహ్మాచర్య (వ్రతం ఎనను | సతశంబు రుక్మిణీసహితంటు తుహిన 
గో|త్రతటంబున గురు శరనిస్ట్ర | ధ్యాతిం బంగౌంజేంన్లు తపమొనరించి 

ఎనయంగ రాత్షసులె త్తిరాకండ | భునమగు ఎట్టి చక్రము బడసతిని 

బలభద్ర సాత్యకి (పగ్యుమ్ననుఖ్యు | లవడ దీనిని ౫ "రెజ్న డును 

అరయ గాండివ థధవళాశ్వధ్యజములు6 | బరవుసాధన మైన పాఘపతంబు 

ఖభునతపోబలమునంగా ద యక్టునుంకు | గానియె? కాతనికేనుగూర్తు, నద్దేవ 
సముడు ధన్యూండై న సవ్యగాచియును | విమలాత్ముల్లై నన్ను చేడెననీం ? 
'నిజీగల యిమ్మువాసీయ సాధన బు | అజశియిటి నిఖిల దై త్యిధ్యంసకరము 

భరత వంశాచార్యు పట్టివై లోగ | భరిత మాన్యంద వై (బొబ్మాణో త్రయిండ 

టై యమలాత్ముంటి వై వేదచేత్త | వె యెబుంగః యేలయాిగితిదీ ) ? 
ఒలసి యెన్వరితోడ యుద్ధంబు సీయం | దలంచితి!” ఎనిన నత్తజివాండు. సని 
“పద్భపతాక | (శ్రీపార్యతీ నరద ! | పద్మాలయానా థ | ప పనంహోర ! 

సంవి నాకిచ్చిన చకంబు చేత | ధరియించి సీనేఎ తి కేసి 

నెలకొని పోరికి నిన్నియ్యకొలవి | యలనడ గెలివెద ననుచు చేడితిని 

లీం సీచ్మక్రంబు లేకున్న నేమి | వాలాయముగ నన్ను వరభోజ బలిమి 

కడిమి యుద్ధము నేయంగలవాండ ” ఎనిన | సెడపక నుచు నేనియ్యకొంటి 

అనఘాత్ము, యమ్ముహో వాంతారమునకు | బనిశంబు కారణంబ్లై నట్టి (బబ్యా 

కిరము చేతను భీమ సేనుండు మి'సల | ధరణి నొవ్యక యుండం దగం బోవవలయు ' 

సరీ జ షీ ధగ్భుజార్జునులం దోజ్కోబని ఎ్రమ్జుంఉశ్సేజ్థనుమి (డికి బోవ్చట 

రనిశెప్పీ సహడేవ్రు నా శిఎవరుని | ఒనయంబు శిబిరంబు నందుండ బనిచి 

వికోటి సంశాళ రత్న శోభీతము | వివిధాయుధ్యవాతీ వీభనంబునై స 

శలలితరథ్గ ఘు * సెన్యనసుగ్రీన | ములు మేఘుపుప్పకంబుపు వలాసాక ము 

కను నామములు గల యళ్య రత్నము. ల | భునముగాం బూస్బంచి గరుడ కేతనము 
నరవొప్స నెత్తీంచి వసన గ రెక్క | పరల ధర్మశినూజు. 'బార్టుని రథము 

ఆ 

నూనరథమ్నున-సిగసు[ గీవమ్న, ౦ మేళుపుణ్నవలాబాక్ కుల - ప్రూాన్సింబ ౨౨ తిక 



ద్యిసద భారతీ ము 

నతో నెక్కించి వాయునం నంగు | రతిం లె న పోయివోయి 

ఎనేనుని గాంచి (పేగు ళో నతీన | నేరు ) లు గ నిలుంక్ యశతలు 

౨య భాగీరథీ తీంంబునందు | సలి ని హ్బార్మి సంయముల్ గొలుం 

ఎ(త్రములలోని నలినాడి వోలత | “శ్రీణగతి స్నా వ్యాసుంయాచ్చి 

చ్చోకీ కరుగిక యంతగంగబు ౪ | ౨ కి తో (మొక్కి ఎసలక్ పోయి 

(కులు పరికించి గిరుల శ్రోధించ్చి | గొల ఫొం ఎన ములుం బొంగుగాయణాచి, 

l= తపో ఎభనంబు గైకొని భూ? | తనను యది స్ఫుసెర్యంబు NDA 

మోటు బగ్మాసన ౫ నం గూస్పంటి | యల సను ట్టి మాజాణింగాంచి 

౧టిబు దీపింఎ మువాసీయ మహి సుం | దగలి చాఎము గ ణధం్ధఎచేసి యూర్చి 

మోరి పాపాళ్ళుక ! మోరి దుల ర్ల! | యోరి న్మిపాఫ ను! యుత మోజీ 

శ న్మిదశే నొరాల్ బుజచి బాగిం | దటలక ఈ చు త సి వైతి 

'ధంబున మూల ఎట నొగిగినను | జావు శీ ,నె! "లె శై ాాలుం దంగు 

బుట్టు కరినోక్సులాడి * (ద్రాణి | విని కోసుం ౮ వెనుక నేలెంచు 

ధనంజయు లను యమతనూభివు (| బ ఎగి ఎఫ్ లం ఎరీకింఎ చూచి 

య దివా్య్మాస్త్ర వేగిళ్ళంబు గి) | దంపోం తంవో ౫ శి యంతటను 
టూ 1 

త హ్యశిం టను గర బు | నో వొయించి యుడ్జ (లలీల 

“ యపాండ కంటక చు నేయుట ళు | బంగీ ఆం వ్న ఎక భరయును 

శవుంటం) సెటయు(బహాడి | భాం యబుతొ యై పరగణా 
( a. 

కాయ సుకు? జ బాయిలు నయ | “కరా ఒందు ఇీభితొ, 

టికాశిరి 33 * విందుకు | ఎడితి శరంబేయ వె క౦ రేకు 

$ీ (బవ్మాళిరి బుక సీవ్టు | నీతి*ే ౧ ఇకేయుణు శఘ్యృతి * 

> సర్మేశంరుం జాదదేవ్రు ఏ | ఎనందళ ష్రుంపు వాబుబేవ్రు) ఎ 

“తిచ్చిల ధఎళివావానుయి | గోనథొంి లోలోన గురు ఈ (మొక్కా 

౦బు డ్గి పాయక సమం(తను గ | శరము బాల బున సంధింది యఫుడు 

లోన (డాం గీడొందక ట్ | ఎతులితంబుగ వలె ఎటు మత్ప్సళోగ 

శుభబును రూఢి గం గలుగ | నలయుం వ్రుతి' బున ఎరభక్రియుక్రీ 

సెరమున నలిన (వి) 



సౌపి కపర్వము , గ్వితీయాశ్యా; ఘు కిం 

ఎశ్వస్టైవూర్జునుల (జ గ్మాశిరో నానుక్నా స్త్ర ము లూండణొంటిం దాకుట 

గా (ప్రుటేశతంకు (మొక్కి. | =లాశాభునకును జయ్యు “మొక్కి 

తు శీ సటయింయుం గాత | మివవొందంగా న యీయంగ )గియుః 

ఎత జీ హాలు కిల గ శొను | “ల్పమై నడి యాకాశంబు "గా 

రు వాసం భి ముకర స్ఫూరి | ఎగడి యక్యత్థాచు నిఎుణళం౦బుం 

జీంబలా “రి కికు రథసయిన | “్మువో శరముప్ప్నె నడంన గెంగు 

యుల వాం, దిశ్సియయంబు ౦: | బరసిజాప్తంయ మూస జగ బులు వణంక్కే 

స కలగ, 3ఓ్టతీటల్ రాల, | కులగిరు లూటాడెం గూర్చు జ కియినిలో 

థర్యా శ్యుటగు నారగం౦ఏ | తీల్చక భకి వేద గ్యాసమునికీ 

ర్న గ వయ్యొ ఇాటయును | గలకొఎ యతంప ౧తండు గూడి 

నయుంకి;: సు గుతయున్న (ద్రోణి | శతమున్యుతనయుల త ఏ యింపంజేయం 

శీఘముగ నిద్దిజకును ఎవ ౧ | రిది వారలు విణ నెమ్మిలట్ల రి 

తులా ! యీ ట్రుకివ్యశర మి | లేం మెం దొంటి వా శేనిచే యికట | 

౮కు ౨౩|| దుగ్గుణ ము | ఎట్టయవ్మత యిది తేగణయ్య గౌ 

య్యం గల దొబ్బరా బె | ఘన శర ఎహ్నూ యుల్కల మధ్యిబినను 

 భిర్ముకవ కులు నమాధి | థీగులు గురుఖుణ్య దేహంలు నైన 

పోతు ఏ౬ జూచి కీయఎబ్రాజిట్టంయె. | “కీ ఎరశీమహాులార్య మోాసుణ నీలా 

డీ ఎఎయి టి య్య స్తం పుకును | ఈ 3 సీయ్మయ్రు షేయంగ వల సెం 

ముం ె క దం ఇదు మూ ఖుకు |] చమూనుఖుంేనున మున గిశింలు దీని 

క్త యదగో గన బురిబ ఏర] ౫రుణ వోడుత మమ్ము గావుడగోళ ” 

3 కతు మయ్యమ గేం వసూతి | యొనర ఎశ్రమలీల నుపఎంబారించె 

మ్ము ఒలు నొమిపీ రెప్రుత్ వ్రు ! సచ్చగత్రుని సవ్యసాచి. గడం% 

5బ థన వీజయుంస దక్కా- |! ననుబవు జివ్యా్త్రు నిది మగిడింఎ 

ఏ*రులకం శే స్ట్రంబుగ శు | వి బేటి యిదిగాక వారించి నేని 

౫ నట నిరియుతీ ౮ ౦౫౧౫ | పంల (కుంచు నో పౌొొవగాథ! 

ఇల బు ఎకీత్ట్ర్య్యనుంంయు 9 | మ లోగ (గన స్మృవ మొప్ప నెటింి 



వ్ర ద్యిఐద భారతము 

తెలితోడుతీం దన దివ్యశరంబు 1 1 నెలకొఎ లోకముల్ ఎండి కాల్బంగ 

నావీ ణంటంన న్ముహ్మో స్త్ర బు '్రాణీ | యోాశక్షీంచి యుపసంవారింఎంగ అప 

తీలవోసి తలపోసి ఛ్యాతిలోం దనక | వలనొప్ప నెంతయు వళముగాకు న్న 

దీనభావంబున ధృతియెల్లం దణిగి | పూని = రాశరవతునిం జూచ్చి 

“ మునినాథ, వినవ క్యు ముషకొని వాయు | తనయుం ఓ ధర్శంబుదక్కి "రా 

నూరు భగ్నముచేసి 2 యును దలడ న్నె | నారూథి గందుకై యలుక దీ ంచి 

యీనంత చేయు నీయెడనుండి | భానుసన్ని భ తేజ, (పా భయయు 56 
జెలలో వివేక నర్ధితుండనైై కథల్ని 1 చలమున నిమ్మివోశరము నేసిఆని 

అనఘ, దీఎకి బొబమై గాణ బ్బు | ముసుకొని యనిన నిమ్ము థం 
“వినుము వీజఖకుంు వీజయుని మింది | ఘనఎత్సంతే ఎచ్చిం గడల సీశరము 

వరమతి సయో్యోధవరుండును సీకు | ధరణిలోఎలం గీదుదలంపం ఏ, నీకు 

శరయు శబుంప నృస్త్రము (ప్రయోగింషె, | నురువడిం గాదన్న నుఎసంవ రించె 
అడరంగ న(స్త్రువిద్యాప్రభావమున | సడిసన్న కవ్యడిం జంప సీ 3ళ మె | 
ఈ * శతి నీయ స్త్రమి ప్రాతు నకి | వేత వారితమయ్యుం జెప్పెద విగుము 
మతియు నీయ్యస్త్ర బు మనుజులమిోంద | సజీముటీ నేసిన ఎశుధింబు నొ ౦దూ 
తడయ కొక్కనివూందం రారయోగిం | బడీ మటీ యన్యుని ఎటుత్ రాస్తు 
శమియిం'చెనేని యీ జగతిలోపలను | రవుణ 1 ద్యాద శ వత్సరము లగావృష్టి, 
దోవంబు తొడరును దుద్కి నదిగా” | ఛావలేటకి నిన్ను బొంకు సూరలను 
నెమ్మి నీజేశంబు అయ రీ (ఎల | (గ్ర వ్మఆం దలంచి నిక్కముగంజెప్సితిని 
నుచ్చికతోడుకీ మపి  దపంబునకుం | జొచ్చినవాండవు శుచివి గమ్మింక , 
ఒణిపు దీట దీని నువసంహారింపు, | మెరవు సేయక మది సీర్థ శ్రీనుమాను 
మన మొప్పలా ఎధర్థ్హంబున జయము | గొన నొ లృనట్టి ఫల్లునుండును బీతుం 
చై పోనవవలయు6 జయ్యన భ3దీయ | రూవితంబె న శిరోమణియిము 3 
నెలమికో నిచ్చిన సీ పొండుసుతులు | సలలిత విన్ఫూర్తి ఎంతేసిల్లుదురు, 
ఇది సంధిమార్ల మిట్లో సరించు నీవు | మదమేల 1” యనిన నుమ్మలికంబుతోడ 
(ౌణి పరాశర తనయు కిట్లనయె | * తొణత్ేడుతం ప ంకుతీనయుల కస్థిం 
1 ఒలనీ యాత్మణమయున నుగసంహారింసం = దలపోకి (4! 204౫ a DN 



సౌవ్రీకవర్వము , బ్యితీయాజ్యాసము 

)ప నెంతీయు (బాతియ మణులు | ఎర గారగరాథు ఢంభాగ కుల్ల 

స్నివరు చక్క విను భు ను! | ర్రాకట యుగ సర్పభ మపురు బోర 

ము దా నవదెత్య భయమును చేవ! భయము న్విగారోళభయ ౫ ను 1 భొరం 

ంాదివ్యమభాో మణి యీయ | శెట్టనంబుగ నేర్చు శే మునిరాథ 1 

సీవాశ్యంబు చాటంగ * రాగ్ఫు | అకయంగ నీక ౬ బియంబుగా గీని 

చితిని ముదీయ్మాస్త్రంబు కడిమి | నేర్చు భేడుతం చా ఏ సృబం తరాగ 

గర్భ ములకు బిమి దీవించి | చిత్రంబుగా హోనిచేసి సంతుష్కిం 

) తాను (బళాంతి ఫొందునుగాక | పొందుగా *” సని న మ్మునిపుంగవుండు 

వర నశ్షునేయు మొక్క_టి ! యందు | బనిఎడి నీవాసపథడకుమి” యనినం 

ఎలువీనియు ఎప్పలుకు తీస్పంగం | గలపడ నను పతిగా భావించి 

5త మిజుయగ సరంగర్భ విథ్యంస | యొణరం గాఎంతు ఎజసీగ్న తి” ననుచు 

'కెంఠతయాం దనమగి నిశ్చయించి | “య :దృళ విన్ఫూర్సి న శై చేసెను 

? యనిపల్కె. , వారిసంవాద | మదనుగా (శీకృ్ణుం జాత్మలో నెశింగి 

గటా! వీంప సంయమివరుమూట | తీక్కక గీటునం దళ బుద్చితనదు 

ట్రాలునేయువాం శాయె నేని | తొలలోకీ కిల్బిపాత్నుని సేయలకును 

శ నే నడ్డఎడి భూతుంగాక | పురణిం నూరకవో నేల యిత్తు * 

తర్కింపంగ నంత వ్యాసుండు |! ఎచయ నత్తా ఈ వృాదయ మిటింగి 

శనార్మను కను నచ్యుతు నాటో | విరివిగా మనసున వినణోరి యఫ్పడు 

యున్న, నత్యుజ్ఞ (లకురా ర్తి | శౌరి యశః జర్చించి పలికి 

(శీళ్ళష్లుం డుత్తరగర్చంబం దగ్గ ంబుగాపంభంచేయ ని శృయించుట 
(మ ళా ణి ౬ 

కర్భుంబుకం బొండు పొత్రులను | కాఫుమావితి పీన్ర, రూపింప గర్భ 

దుని మెదవు సమ్ముగితుండ వగుచు, | తొలగింపు మొక్క ఏ దుర్రాంత యుడు గు 

గోల బాండవ సంతతి కొకని | నగణిత క్రమళక్తి నలరంగ నిత్తు 

యు (క) 2 బాల. 8 పౌండుకనూభవ్రల పొత్త గర్భములకు (చ) ఓ కండు (క) 
పలను (క) 

మొక్కి_౦తయును ఎనండుచితంబుదక్కి. | యనుచు నాకారి చయ్యున వారికి ద్కుం 

నియున్న చో, నంత నసంయమోళంరుండు | ౫రిదు ననేక మారముులం లం గక 



కిక గ్యిపద భారత్ 3౫ 

జా ,ధర్శంబులం దీణరు కాగల | బూం చేసె ఎ గానింబు[ ఖలు 

నకి “ట్ల ౫ స్థ )లుముం దక్కి. “వీ | యుణవు ౧౨ సీయ స్య ౧20 ₹ 
te + 

శేశముసీ' _ంజెలగీ యా దా! పోయి 

“నిసి ఏ ఎక్షనాతముం | నముకొని ౧క వీ $౫ రు 
A rs 

ఇలలి యీ సేం శీయు ౫ విరుల. [*)నొా ౫ శం గర్భం 9 నిస 

సొలనకి గఖ్నిం € ఆ చెపణేన | చం ఏ తో చా ఏతే సంఖారీం వె ఎ 

శానలే * ఎనన ఎక్కు ౦జనాభుండు | ఖాఎంఐ కుల ఒగృట ్టి 8౯ లె జె 

*తిరముగా ఎభిరు 14 తే ంబు మాక | తేక బయి యిహకుగె ఇర్భి అంగు 

న్నూద్మ్ దా! తగ తతోటిం | గం దునుఃట నలగ ఈ యను 

వొఎకాయున్సు నీతు వరశ క్రీ జేరి | భూనుతీ నత్చిభాన్ఫూ రి యె 

ననిన నశ ఏ యంఎజనా భుం | గన (గొని ఒలికి నణ్క్ 05 గీ) 

అతులితఖా, ఆ నద్ర వివద్ధు | బతికించింగు చుళకభాన్యంటు ౫ దె! 

ఎజీంగెది నదియు. చేనెందు బోయెవను | €అలేకి * యణ అయ్యం అటో ము 

అతని గనుంగొణ య్థి దీఎ ఇ | వితత పార ఖర వెలయ క్ల )యె 

కి ౪4 గులు 
(౧ ॥ 

» 

ల విశయ్య యోడౌొణిి విశదంబుగాల | జానుతే జని నరస (త్రికాల 

"వేదియయిన మొక, మ్మిపో్టమ ౦కు ] (ప్రోది నుపని స్యఫురి శీయదె ఎ 

సతిమైన యుశత్తీం( జతురుగకా మూ | శ్రీ తిం ౮బాణములు ఎరిన్స్ ణంబు 3 2 

ప్యుతుంయిట్ల గ్ లంము పుణ్య వం తుండు | ఎత్రవెఖరిం బిత్షన్నై మందిని ఏ6 

బొందుగా ” ననుచు నా భూసురో త్తమ తు | 3ంంితుల్లైా వల్కె నాతిఖుం ఓట 

అతణ నదా(గ్య?బు అన్ఫతమ.ల్ గావు | కృతీమతి బౌ లుంగు కీ ర ఏంతుందు 

గరిమ బొంద వం కరుండం ” చెప్పి | ఎరు.డి బలికి కోఎం బొ పొం 
“బ్యా ఘాతివి ఏవ్లు ర నన్నంబు | నాలో దుర్గ ఫంబగుచు సహాయ 

రహీతుండనై కుంద రక్ష దుగ్గంధ | నబాజ గ్మబ్రని క హస్తములు గాన్సింప 

నిలలోన మూయనేలేండులు తిరగు | జెంగి 3 జ నురశ్షీ తలో న య్య 
యక్కు.మా రుంబు కృపా చార్యు వలణ6 | దక్కక యెంతీ యు ధు ఫ్య ంచి 

సకల దివ్యా న్ర్రముల్ చ్రాలంగల బడసి | (ప్రకటిత విఖ్యాతి టవాు వగ్చీకయులు 

1 దరమియ్యె న 2 సత్యుగతంబుగను (క) అత్యున్నతంబుగను (ఎ) 8 (ప్రసిద (ఈ) 



సౌప్తిక ఎర్భయు , ద్వితీయా ఇ వనము oA 

కై భూమిం బాలింపం గలంక. | మలయక రూతుమూ మత్త పస్పత్య 

పభావకుల్ మక్కువ ” ననినం। దవాతవ న్యానుండు (దాాకీట్ల ఎయె 

సురుళవై గయలేకి మిగుల | (గారు డై తివి కరెలాళ్ళ, స్ు 

సారాతి యేరీతిం బక్కా | చాకీతి నగుబు నీ ” ని శవీయించె 

టయు (కాణి సంయమిం జూచి | ఏఎసణోక్తు తాలయంగ ఎట్లని ఎలికె 

ణ్ నన్ను జక శవించిలిన్సి | కొవంరోల్పం జెగలకు రు దగునయ్య ! 

రాయె గంయిమినర్య్య్క నిన్ను | బొందుగా కెవి బుంతు వోరన వినుము 

మునకు. బోక యీధరనె | గణ్యుండవై యుంకు 7 ంఖీర్య్య యుపి యై 

పంగ నేను ఎక్కడని | ఎలుకు బేటికి. జరింపం గలవి క 

ామలబయశాశతు మచ్చు | నారి నీవు సఅ్యళత్ళు లెనం గానిమ్ము 

లని శిరోమణి వాండవులకు | గాటంబు” నిచ్చి భుగతపోవృత్తిం 

గౌండవులును జక్రపాణేయును | యునణళిఖామణికీని (ముక్కి- “యోవ్యాన 1 

"నుని భాక్తితోం కిజెన్సి | కనంగొని యా కశ్నగలిత [ప్రకాశ (0) 

వెక్కి. యా(ప్రాభి కదలి | జానొబ్బలా నిజ సదనంబు శీత 

డిగ్గి యయ్యాబలం ఇాంచాలి | నరుదారం ౫గంగొని యానీనులగుడుం 

'ర్భనందనుండు తన్న నుప | వలనుమోజుంగ సవ్యాయునందనుయి 

భీమసేనుం శశ్వజ్ఞాను శిరో రత్న నుం (డానగికిచ్చుట 

) కమ్మిణి సమర్పించి | “కునును ళోతులిి నివు గురుకరన్నూ ర్తి 

తుని పని చక్కనయ్యె |! నురుచిర విఖ్యాతి కోకు మాను 

తి పనుపం గోశవ్రుడు | పొనరంగ సంధికిం బోయెకు సాపు 

)వు చెప్పినమాట లెల్ల | వునయుఏం !దలంపు ముమ్మలికంబువు ను 

లోన క బగవాలెదిర్సి | పొదవి చెండాడక స సృవుర్ణలకోల 

కృత రాష్ట్ర జనపతి సుతుల | నూతన శ్లోక ఒబు నూలొ_న్న యతని 

ఎగ వుత్రుల నెల్ల, (బట్టే | ! పొలియించి | మించితి భుజబల(ొఢి 

1రిమయు నర్జును (పావు | కరయమొస్స విరివిగా గలిగిన కతు 

ాళ్ళ్మజుండక్థి నిట్లనియె (చ) 2 అనంగ 8 (యుక్కాి (చ) ఓ నిలువు 



ద్వి ప పదభాొరత ఘు 

క భాయుండనైై విబుధులు పొగడ | నగణిత విన్ఫూర్తి నా దుస్ప్ససేను 

కంబు (దావితి రూఢి ఎంపొంద | అధికుండనై వాని య((జు తోడలు 

నుగ్గువేసి యుర(౮ చలింసంగం | దడోయక మకుటంబు దన్నితి ఇంతి 1 

ఎకోోన్న అంతో, ఇన శీదివేళ | సనివడి దుఃఖింప6 క్రాడియీ నీకు! 

వంగ గుషపుతుండగుటం (బౌణంబు | హరియింపం జొరక పాయని నిగ్గు వుచ్చి 

౫ జూడామణీ 'తెచ్చితి, మింక | నవలను మోజు ధాత్రి వై రియన్ "వీరు 

డం జేసి బల్లిదుండు ధర్మజుం | (ప్రాకట క్రీర్ణి సంబన్ను క మించి 

'ల్లుము చాలు * నుత్సలనేత్ర! | కూరిమికో నన్ను గొనకొని చూడు * 

ఇక్కు_భోంగుల నంలనందనుండు | మగుజేళు పనుపున మనలి బోధింపం 

సేపునకు సకో_వురి తెరిసి | సంతోమయునం బొంది సరగున తేచి 

బాంధవ నిభం భమోణీ యున్న | పద్మ రాగపువుణి పరణగంగం జూచి 

కీనూడాతుని “ందంద చూచి | (ప్రమదంబు గీవీంప భానూలలావు 

మఃఖంబును బాసి యెంతయును | “ధరనిట్టి దివ్యరత్న ము ధరింఎంగ 

కుండని యిచ్చిన, నృఎతి | యాతత విస్ఫూర్తి నది ధరియించి 

కురాగ సము? (లోన్నతీ * హిత | సదిమల పూర్ణినూ చంద్రబింబము 36 

"ందుసట్టి యాపూర్య శై లంబు | పొలుపు వహించి యాపువ్ససుగంధి. 

ఎన మన్నించి వేర్శిదీపించి ! నయమునం బవమాననందనుం డర్షి 

రాభన్రుం కి ౫నుంగొనుట యాదిగను | బరంస వృ త్తాంతీముల్ భామకు ౬ జెప్పి, 

అం బొండా నాశకంమై ఎ | యల (బహ్మాశిరము మహాత్వనురాహించి 

మదిలోన వ౫బుచు మజియుం | బదపడి కేశవ (ప్రతివిధానంబు 

చెగిసియు నంతరంగమునం | జెలలి *యెట్టులొయని చింతించుచుం డె 

గస గర్భ మొక్కంటి దక్క | నతృశిం బొండు ధరాధి నాయకుల 

నుణులలోం /ఏగుకులాధీశ, | యలవడ నొక్క-రు నై న గర్భంబు 

ఎంటా కుత్తర గర్భమునక 6 | బొరి విఘాతము నేయ బుండరీ కాశం 

(కాణికో ఎడు వాక్యముల | దజలక్ష యస్తు వేదన 'లేకయుండం 

స్థ త్తీని దయ 'పెంఫుమోజి | యొనరంగ నిలిపెం గావున నవ్వి జేమ 

శత (చ) 9 ౧హిను తి సోలి (క) & యజ్లూనని, ర డఖిమానమ. నం గా మెనర 
రచి (క 



సీవ్మికపర్య మి, ద్వితీయా ఖ్యానయు త్రి 

న్య వల్ల భయానిగా నెవరు | రభటినెజుంగ గుర్భర నటులుంో 

ని వగచుచు ధగ్శనంగమండు | ఉలకా యిం గంలొలు చయ్యనం D3 

కాత, టలమిను శౌర్యనంఎదయు: | గలొప చే ము ) ఖండించి తక్కు 

పాంఛాలుర ఖఘనుః ౬ బె డ్రం | గల క్ క్కంజొచంసపెం గెడు అగ్ముతంబు 

శ నిట్ట. తావియుం గలండౌ ? | వ *ఎరాలై ఏ లకు లోణావారృసుతులపు, 

భావంబు శీరీతి. బడసి? | నెట్లన నెతిలొాలచు నిరజు 3 తృ? 0 

ము రాంతకుం డొధర్శర జుం | గనుగాని ఎల్కె. ేడ్కలు క ంలింప 

కృన్గుండు ధర్మజునకు ఫివ(సఖావం బెటిగించుట 

మ్యు ధర్మజు విదికీచా రిల | కనక్నొది స ఏదొ స్ట కీ మలా ఫ్లో 

సెక్వేళు ౪ కతు ఎభవు | శాం గీ (పాతోకుం జం గార్భజూటు 

యకు భక్త బునిజ గళ్లు | జేతోజ సంహాీరు శివ్రు ఖండ ఒగకు 

ఎలు భర్షుం టర మేళు నీళు | ముకి ప్రదాయశు ఎయిుగ్కం గాలి ని 

డె యిధికుంద్రై యుజ్జరలస్స్ఫూ ర్తి | (టకిటించి యూరీతొం బ౫దీర్చె వినుము 

గాథుండు కాగభూఎణుండు | తీగరసన్నుంధైం, నైవ తానీవు 

gen నోఫాసట్టి దర్సంబు | వూఆకతో నిచ్చు భువంంబు తెలు, 

) కొంచెఫుటీగి చోర్యంబె! |! వబజాప శళభర ఎహ్నీ న్యేతుంకు 
ఎడు భూతసమితి జిం | నురగ్గర అలుపంగ న్క్కుణంయింటక 

తడు చంద్ర శేఖరు. దచల | సాయశకాస ఎండు నిశ్చలు[ డగమ్యుండు 

గ, యక్కా_లకంధరుని | మూరనంబారుని మా సీయదివ్య 

ప్పెద తెస్పగా నీకు | తూలని భ క్రియుక్తుండ ని వినుము 

కయ నృష్టి బుద్ధిం దలంచి | భూ లేళుంగన (బ్రహ్మ ముదవం 3లో బోయి 

| త్తొంత * మ శ్రి నెజిగింవం | దనరంగ నీళుంకు తదబియశింబు 

ొాజంగడ గావింపం బూని | ఎరువడిం దఎ మెట్టి గనులకు నైనం 

భనముగాం బరికీంచిచూాది | (వఖిళాంబువులలోం దఎంబాచరించై 

నొటీయు నజ్జీవు శాక | పంతేంబురో డుక్ హు సబా(ప్రొబ్ద 

చీ మఖియ.. దపోముహోనుహీమ | ఫొలండి మోూజుంగ దత్తుని సృృశియించి 

జి 



వలా ద్వి పదభఖారతము 

యతని నా శోకింబ“ యనా త, వం | మతి౫ల్లి ఫుట్రింప్తవ యని యను 

“భారతీ నాయ , పాంసంహార్క | సీరబూస , బే , ఏ౫మాంగ'వేద్య, 

పెనుపొంగ ఛాతిలో జెద్లవారొరులు | నయ లై శేరి సృృణయింతు * ననినం 

బర మేస్ట్రి యిట చుం బర మేఠ్యరుంకు | గురుజలతర నిమగ్న ౦గై గవాయి, 

వేనియో%ం చెద నిం సృజింపం | బూనుము ఎద్ద 1౨౫౫ భూమిలో లేయు * 

అనవ్రుడు నాం కయనుచు దత్సుండు | ఘనతీరంబుగ దై %ణబిను భెత్యీ 

వనజ పన్నగపశ్నీ 1 మహి పాగి ?౦తు | జఎతీ భూశంబుల సశడీమై 0ఈ 

ఎట్టంచుటయు నవి టోరన నప్పుడు | థట్టించి యాశటదత్తు భంజింఎం 

విసిన భయమంది కంజజుకడకు | నవిరళగతించోయి యర్థినిట్లనియె 

వా రిజాఎన్క భక్రవరద లోశేశ, | భూరి భూతీంబులు ! ఫొదువకయుండ 

కతి నీనాగి యీభూత ి తతిక్తి | ఖ్యాతి నాహారంబు గల్సింపు * మఎన 

వ్రణాకి లని (బహూ యాత౯ంబుసను | దినిరి యోవధులును దృణల తొగుల్బ 

తసంతతులును వేవిధంబులుగ | నక్షయ కందమూలా బు బర్జములుం 

౫ నాహోరముల్  గాంగం గల్పించ్కి | ధరణి సదృలభూతతతికి దుర్భలుల 

పోరములు గాం. ఎజుంయ సేయుటయ్యు | బావ్యుబలంబునం (బబలి భూతములు 

ఎణ ఎంత న పరంపరల్ వలన | సమధిక తేజులె చగియించందొడంగి , 

క్ న శ్వేశ్యరుం జాచిటేవ్రండు | కంతుస రుంఏ పెద్ద శాంంబునకును 

ఏ, భూతంబుం వలన్ ప్పణూబ | వైచ్చెజలోపించి శ్లీభుంబుగాల 

ంగ మును బుచ్చి నేలంబెట్టనన్ను | అజుడు ,(ఎశొంత వా క్యముం య్య భవం 

గ జని “ యేలవేసితీవిట్లు ? ! మేరుకోదండ, సమిద్దకొర ణు” 

శు “ భూత్రేంబులనది నృజించుటకు | భునముగాలాకి క్ లింగము తన శీల 

యీంగి మాల్యవంతాననీ 5 ధరము | కఐయంబు చని యింతే ఇగ్గీరిమో (ద 

త్ర ధ్యా ఎనిస్టావ్ఫ త్తి దపము | పెనుపొంద6 గావించెం 'బెడ్జకాలంబు 

నోసురలు చుహాధ్వరంబొకటి | మయెొంతయు. జేయంగ నిచ్చ 3 "దలంభి 

నంభారంబు లని) యుంగూర్చి | యాగమా క్ష్యశ్రియ నగ్ని గంధించి 

ఎంపహోరుని నువాసీయ మహిమ | నారూఖళీ చెణుగమి నమ్ముహాత్సునకు 

బున భాగకశల్పంబొంర్భ | మై, దా ఎనెణీంగి యభవుండీశ్య రులకు 

[2 

ఆది 2 పొదలక కీ పతికి ఓ గా “మగ్శించి (8) 5 లింగంణు త ౧౫ ౮ 



సౌ ప్రి క్రపర్య ఘు, ద్వితీయాళ్య్వానము క్రీ 

రు[దుండు బేనతలు సేయు యజ్ఞ ము వెలుచుట 

సన్న భో ప్రణ శేజరిల్ల | నాలోలతర డీర్ధ్యమైనట్లి విల్లు 
దా కి శింజిన్నీప్రయుఖ | విజయాంగకమ్ముుల వేగలర్జుంచి 

ముగా ఘూగర్జాయమాన | వాపుల్లై చనుబెంచె జన్నంబుకడకు , 

సుమతి దిగ్జిరం దిరిగి, | తతిమహీధరయి లుద్ధతిం జెల్లగిల్లై, 

ములు సంసల (గాగా, | నప్తాళ్యురుచి మాసె, జగముబు వణ, 

ంబు “ల్ముక్రందుగా (వాళ, ! తహతవాపడి భూతతతి పెల్లగిబ్లై 

ఎంచి యంధ కారాతి | తప్పక క్రతువ్రకౌందము గాడనేయ 

3 తవావాుతా శనురోడం | బదపదవుని చీరి పొజీపోయినను 
౫ నిశ్చేశన్నులైరి | నదలకయంతీట వామ బేవుండు 

ఎవితృని భుజమి!16 బూషు | రదనముల్ థిగుని నేతంబులుం దునియ 

గొడల, నిటసురఎరులు | నాయెడ యజ్ఞాంగ కానలితోడం 

స్క వారి గురుతరస్ఫూ రి. | బోడమై కోదండమున ౮ గియాలి 

రుద్రులివ్విధం శునను | బౌయక పెదిఎనల బస చెడి నురలు 

శర శాంభపీరమణ, | శరణు హోలావాల సంహార కొర్కు 

[రవహ్న శశధర నేత్ర | శరణు భూ'తేళ్ళర చం[డావళీంన, 

స్యండయ, శర్వ సర్వజ్ఞ, | శరణు మూూథులము (ప్రసన్నుండ వగుము 

ము బన్ను దర్శింఎ? | నేమెంత వారము నీఠకత్త్య మెజుంగ ? 

ము ననుగొఎయాడ ? | సావుగా నప్రీయ్క న్వేశ్క యాక |”? 

న్థించిన నాళ్ళుకోపంబు | మనసిజహరుం డుచ్చి మడుంగుననై చి 

ల నసాదరమునంజూడ | ననలమై £ యింకించా నది యంబువులను 

ఎతృ-కును బూమునకును | ఘనముగా భగునకుం గరములు దంత 

రంబులు. బొందుగా నొనల | యెలమితో యాగంబు నెప్పటియట్ల 
రని శ్ర్రీచుహాబేవు | జాయెడం బ్రీతితో నానతిచ్చినను 
బ్లేఎజేవుకకు | భావజహరునకు బర మేశ్వరునకుం 

నాగభాగంబు కల్పింపం | బరితోవమునంబొంటే, పరలన ట్జేవు 



ళం ద్యిపద భారతము 

డి్య్యలీలలు ఏది స్ట్ుల్ ఖభకన | భవ్య బుల్, మిగుల నాభవుంయుళోనీంవ 

ఖలలోకంబులు * నస్వస్థకములు , | నుఖవత్తి నా తేండు నుపసబ్ను త్య 

కరుంగ్రైన శుభము ౫ గలుగు లోకముల | పరికింపంగాంట్టీ ఫర మేశ్యరుండు 

పరంగంగ (బాణం (బ్రస్యతమగుచు ] వరమిచ్చెం గావున వజినొక్కరుందో 

మగణిగ (కమశ క్రి నందఅటింపే | పగవంగం బనిలేదు వణబా రిపంళ 1 

డల భీమ్ముదేణ కర్లశల్యాదు ! లడరిన నెదిరించి యమన్సుహోనువు? 

*ణలోం గూల్చి యెంతయుధృళరాష్ట్ర | ధరణీశ బూనులం దద్దయ జంపి 

3ఓీయంగ ౫ మో ప్రతిజ్ఞలు తీర్చి 1 * వెలసిలిరెంతయు విభ వంబుతోడ * 
ఎయి¢ి గోవిందు డా ధర్భరాజు | బనివడి బోధించి భక్రితో ' సనుచు 
మే యునకు వైశంపాయనుంగు | వినిపించ సెంతయు విశదంబుగాంగ 
స థవ్క శేశవు చి 'బ్రయాకారు | సాధిత బాంవన భు, గోవింద, 
ముందు శేఖర మి శ, యిద్ధణా్నాత్ర 1 మందర గరిభర్క మని జజనక్ష, 
జనాచల వొన, యచ్యుత్క యజర్క | యాంజనేయ్యపీయ, * వారిహర రూప్క 
కాని హృద్లేవా కఇలశసందోవా | వికుత్మప కాక్క (శ్రీ, చేంకటాధీళ, 
కృవత్స ఎ అగ త్పావ మూర్తి, | ముక్తి పదాయక (మొక్కె ద నీకు 
చేంకటాచలాగీశ్యర దివ్య | ఒదఎగ్ను మకిరంద పానద్వి రేవ 

ఎ నాతుకూగి తీమా ఛర్యతనూజ | సునుణాథ్య సోమన నుక వీంగవర్య 
ఎత సౌప్తిక క్ ని పులపర్య్థమున ! నరుదుమిాజఅల ద్వితీయా ఇ $(సమయ్యె 

వ. ను 
బ్రులు 3 కెలక శెంలేనియు (క్ కందుబో. తీ 2 



ప్రీ పర్య ము 

(సోమన ) 



(పథ మాశ్యాసము 

HE) Hm. 

కటాధీశ, కృష్ట ప్రకాశ, | భావనాతీత (ప్రభావ, సశ్వేశ, 
౫౨ మంగాంగనా మనోహోర (1) | తింక్షించి విను జేవచేవ, విన్నపము 
యునకు వై శంపాయరుంగు | భునతతో భారతకథ చెప్పం దొడంగె 
సుత్రశతంణు సైన్యములు | నిరవకేషంటైన నెతి చి యప్పుకు 

ని కొమ్ములు పేదునుకు (యోడ్యడిన | ధరణీరుహూమువోలె ధర 2నంధనృపతి 

భరంబునం జేప్పలు దక్కి | యంతంత వగచుచు నట మూర్చ్భవోయి 

)పునకు డగ్గుత్తిక వెట్టి | యెంకయు చెలిసిన, ధృతరాష్ట్ర: జూచి 

౧ డిట్లను * క్రోణీశవర్ణ, | యీతజి వనచెద వెవరికి గాల? 

+ తాష్టైదశావ్షోపింశీబలము | సమసెం బితొమహ సఖ విక్స (భాతృ 
భృ త్యామాత్య బుధ గురు బంధు | పౌ(తాదులెల్లను బవరంబులోనం 

శేనోకింంంగాల బనిలేఎవారు | ఎడపక యందులో నెపనైనం గలళి? 

కి దుఖమెల్హను గట్టిఎట్ల | చెలగి చేవామ్సు లస్లిరమని నమి 

జీ భొనకంట మన్ని కార్యములు 1 | పొందు పక్పీయు భార 1” యను 
కోక్రంబున కీనంధ భూవిభుండు | (క్రమమేది 6ధృతి చెడి భున 'చండపవన 

ఖై పడిన పాదపము చందమున | శ్నీతిలుడి యేచ్చెను శిరము దోర్చుచును 
ప్పల వచ్చు నిందువంశేంద ! | ఆనుహామవాులకోన యాంబికేయుండు 

ర్లంజెల్లం బాలిసిన కతన | ధాట్రిమైం కిబూరలుచు దన్ను దా మణిచి 

యెవ్వరు శెలివినం జెలివి | లేక యెం కేనియ.6 ్లేశంబుతోడం 

శరత్ననములార ! పుణ్యాత్నులార ! | చీశ్రవిగములార ! 'శ్రీయుతులార ! 

ర్య మంగరాచబ డ్రై ర్యులార 1 |, నూతనమతులార! నుతగుణులార ! 

కంబోయితి ! శేమిసేయుదును ! | దిక్కివ్యరున్నారు శెలినితోగాకు ! 

క్నులు గానని కపతిని ” విడిచి | యెన్నంగ నెచ్చటి శే/ితి రింక | 

౨ పరికింప హర ంబులేక | శూన్య 'భొవంబునం జొప్పడనశమె | 

6 మతి ? దం” (క) మి 2 నంద (క) 8 సఖ ఓ నిక్కంిగా ర్ నంద 

లా CIE అవికానోఫు 



ళో దీవద భారతను 

పిఠివైన చెక్కలు విజీగిగయట్ని | గవగుని విధము5, నున కేజమెలం 

జెడినసూర్యునిరీతిం జెలయగీ బాంధవులు | పడి; సౌఖ్య యం. (బదు శేఎ Cry 

చనవొప్ప శ్రీహరి సర్నిధిగాణం | జకుణెందచి సుక్కిలి సావు వాక్య లల 

"జలిప్కె శాంతనవుంకు ధృతి నెజి/గించె , | కలళసంభవుం ను భుశణగు గృెసః 

విదురుండు హీితళ్ళత్తి వెలయంగం జెప్పె | బుదంన ఐకదగ్నీ ని మూగి 

భువి మును'లెల్లను లుద్దు లేర్స అచి | రవియెల్ల కుర్చుద్ధినె త్ పాక 

హితవులు గావాయె, నెలుగలేనై తి, | వొతిదర్పి యీరీతి య ఇంగ లి 

పరంగలోభంబునం బౌండునిసాలు | బర ఏం జూచెదనత (ళరంటితి ) 

ేసుత్రులరండని పాంగునూ ను రాజంబు | హిశవొల్బంగా ౬ ౧౦ది యాయి యు 

నాకతీంబునం జేసీ నందనుల్ హిత్రులు! | (బాకటస్స్ఫూ ర్త దుుంబులోం బుడిరి 

పొలుపొంద లౌకిక మన “కెట్లు నునను ॥ గొలుపు? 3ాండునికొడుకాలు క 

రశ్రీంప నేరీతి (ఎదుకం౫ చేర్చు? | నీక్రణంబు“ం గ్రాణ రుట విజిభవను ” 

అనవిని సంజయుండపుడు భూవిభుని | రునను గాంతముగాంగ గుతీయు నిట్లని 3 

“శ్రుతులు ఇ్యాస్ర్రంబులు సుకృత్శపి ఖరులు | చుతిచుంత్నులెచ్టి * నాను చెప 

శీ తిలోన నివియును సృష్ట్రీశ, సీవు | మృతికి దు ఖంతుచే మిశ్నకి యాట | 

ధరణి “జాతస్య మృతం్రువి మృనుచు | ఏగుండి (మోయుయ నుండు చేగముం 

జగదీశ తొల్లి సృంఒయుండను సపతి | యిగణి * ఫృత్రకోకార్తుా యుండ 

జెలిని నారద హాని చెప్పిన కియట్ణి | కలి'తేతిసాన, హాఖంగలసూతి -- 
తనయుంశీల్లిన ధర్శతనయుండు దుఖ | ముశను గుంగంగను ముప వ్యాయుం క 

చెప్పి నకథయెల్లం జెప్పీతిం గాబె | తచ్పక నీకు నో ఫరణీగలేశ ! 
మునుపు నుళ్భాజ్ఞనంబులు జెక్సిరట్లి | వినుత ఎ శంబుయ ఎననైతి ఎ 1చు 

నటు నీవె చెప్పెద వడలంగం దగునె! | పటుగతి నీత భన్రనకు మంతు 
లరయంగ దుళ్శాసనార్కజ శకును | కలిరవొందిరంయె ! మణి యీమి చప్పుడిది? 
పరువడిం గొటుతీన పకుగాని సుతు శు | బారికర్భ (బదుకు గార యులకుంబొర 
నలిశేంి నీవు నూన్సంగ నొల్ల వతీని | ఎల గోన నింక నిన్నే ఎన నచ్చు! 
పనివడి జున్ను చెపవ్పరపుం జోటుకను | భావు గా నుండినం గబుంగొని తివియు 

1 సుతుడు రన్ముని హోండునూను సౌఖ్యంబు (క) 2 మంతులు (చ) 8 యట్లు (క) 4 
లున్నక (క) 



య్రీంర్ణుయి ) ఛథచూాళా రసము 

పిత నుణుఖు తి డిళాంథయను బోలె | విడువక ఎడితివి విజుగంగ నీలు 

గరఎస్ఫూూర్తిచేం గటిచిన ఎనికి | శారయ వగచిన అయ్యెడి దేమి? 

గాలాయ మిలలోన ఎగపు సద్గతికి | వరాలమీ ] నగవేల భూపాలచంద | 

గానె చిచ్చువగిర్బి దరిక న్నపివప | డాని నోర్యల లీక దైన్య మొందినను 

చనిలో నుం 1 కొడం టట్టగాన్కు | 2ఎవిశి భవ త్పూను నిస్టురాలాప 

నశ పన ఘమూానబంబు గశుఎటి( టెర్వ6 | బఎవడు శ్రీకి 8 ఫోఎంబను వహ్ని 

అరి, వగనంగం బంతేశు నీకు | నిలోన * ననుచు ననేక భంగులను 

నకిన నంజయుపలు ౦ లంతీ యును | దలపో% సవియొడ్డి శైర్యంటు లిపి 

వి.ఎరుడు ధృత రాష్ట్ర్రునకు దఃఖోస శసునంబం సేయుట 

౨ంకిలి తేరు ౧య్యంధ భూ విభుం | ఎంకిం౦ ఎ లుం డిట్లను “నేల నీవు 

రలెదు? లేల మ్బ, భూపితోపలను | జెరుగుట ప్రైగుట * విదపయబ్బ్య్యు టయు( 

విండ్ నై జంబు, ఫోంఎ దగునె! | బికవముం నైనను బిజుపలనై నం 

పువోం గటవణు మరు కు , నేర్చు | సొంపును లాన్రను జూవీ మాన్సం॥ 

మ్క పోరిరం గాని 5 రాజె పంచత్వ ! | మూదట నెల్లనా ర ఏనీలోఎజలను 

మనం బె జవా రె కాశద గడవ | వనముగా, దీరీతి వగవంగ నేల? 

ఎయును గాక నీ యూత్ళీనందనులు | కదనంటు చేసి యాఖండలు కడకు6 

రీ, 9 యూగంబుల సకం దాముల | ఘనతపో బుహివులం గనినట్టనతుల 

ఎ యుబ్ధంబలుం! ఉచ్చినవాన | లరిగీణ గతిం జయ్యన సరిగాన్ర 

ఏ ఖీ ంద ది గాణ వితురు బూ(తాది | తీనయా ౧ లెల్లను ధిరణివోపలను 

కింపగ బుణ ను బంథహాపముం | గెరియితోడుశ బుణకు యమెనం 'జెకును 

3మోజు " నిం దెవ్వజికి వగచగను! | మటీయు జి స్మ్థనవును బుహితరూపంబు 

అంబుయకు మ వోద్రన్యసంచయము | శాణతో వినుకి ను ఎత్యంబులు గావ! 

చేల యిందుశై_ వనుధాతలేశ ? | వగవ ? ఎవజేకమా వసుధలోపలను ? 

కొం పండి కో త్తీము పి లేల వనం? | గలితపాంకిక్య బు ౫లసీకుం దగునె 7” 

రాటు (క) 2 కనా యొళయుం గరినతీతోడి (చ్భ 8 కోపంబు సుళహ్ని ఓ యెద్ద 
బా (౯) 6 చాంంబుల (క) 7 నిట్లివనికి శ్రి ము నిక్యంబుగాఖు (చ) 9 వివేమో 



కు ద్విపదభారతీము 

అని యిట్టు! బుద్ధి యయ్యంధభూపతికి | ఘనముగా చెలికి గడల యవి 

నలవడ నతని మొోంబుగా నిలిచి | * ఉఇంివగు నీ సుభొవీతేముల వలన 

ఘనతరంభైన శోకము డీందువడియె | అనధ్కు పండితంలు (కప్రియంబ ప్రియను 

గని వస్తునాశయోగంబుల వలన | జనియించు మానన చటుల దుఃఖంబు 

పుడమి చేమిటం జేసి * పొరయకుండు దురు | | తీయక మెటింగింవు దయతోడ 

జనపాలకునిం జూచి సంజయుండప్పుడు | వినుమని చెప్పెం దద్భ్భత్రాంత మెల్ల 

“అనఘాళ్ళ, యీలోక శమ త్యసారంబు | ! ననంటియట్టుల యని యట మువ 

చెందని పురుష్సండు చెలిమి దీవించి | గొందుగా 5 కోకంబు పొందడు విను" 

ఒకయింటి కండి శేజొక గృహమునకు | వికటితగతిం బోవు విధమున, మతి 

వ్యన్త్రుంబు విడిచి పావనవృ త్రి నొంకు | వ్యస్త్రంబు గట్టిన వడువున నుండు 

నురుతరంలై నట్టి యొడలు * దొజుంగి | తరమిడి యొండొక్క_తనను గైకొను 

కడంకతో ” సారపైం గడవనే మంటి | నిడినచో విరియుట, యెలమి బట్ట 

జెడుటయుు వాని నుస్థితి నెత్తు నెడను | ఉడుగక ట్రయ్యుటయును, ఎ త్రి దింప 

నెడలుటయును, ఎండి యిడియుట్క ఈ టియు | నెడపశకెంతీయు నానమిడినం భ్ 

జలముతో వాడిన * జనములశేశ | బొలియుటయును 9 భోలెం బొలియు "జే 

అదియటులుండె గర్భాథాన వేళ | మొనల బిండావస్థ్ర మున్సు 19 ప్రసవవ 

నరయ "బౌల్యంబున యొవనంబునను | సరవితోం 'బౌథత్వ సమయంబుసం 
ఖూపాల్క వార్గక్యమునను గర్భాను 1 రూపమా నాళంబు రూఖితోం గల్లు 

తిరముగా నీదియని తెలియంగరాదు , | సౌరిదిమైం దమతీవు సుకృత పాపము 

తెరువునం బోయిన దీనికి వగవ | సరవి 12 తోడుతం (బ్రయాజన మేమిలేదు 
అనిచెప్ప విం యంత నాంచిశేయుండు. | “ ఘనుడ, నంసారదుఃఖ బహుళ 
ఎనయం దద్గహనత్య మెటింగింపు * మనిన | వెనుకొని రాజుతో విగురుం 
“సారిది సక్షంబులై శుక్లర క్షయులు | కరుడు? 6 గట్టి తక్కకయమేభ్యము, 
సరవితో నెంతయు సంవృద్ధి. బొంది | సరమతిమైం గాలవళత నవ్ఫిండ 
నుంగముల్లలిగి పాయక శిశువగుచు | సంగతి వెడలెడు నముయంబు నందుం 

1 విదురుడ్యచ) 2 పాయ రి మర్థ్య శ ఏన శెట్టులన ఎనీ రీ లోకంబు (క్ర) 
7 సాశవం గదవపైం ర జలముల 9 గల్లుం బుణ్యచేహీకిని 10 సైనూతీయును (క) 1 n 
1౧ ఫే లుల. ఇ 



త్రీవర్ణము ప్రథమాశ్వాసము 

గౌందంగా గాఢలీడల నొచ్చి | యొనరంగ మిక్కిలి యోనియొత్తులను 

మొకభంగి యేర్సడి వోలంగం | బుడమి బాలగవా భూతముల్ దొడలి 
ఘోంరంబై న బాధల! బెట్టు | అట్టు జనించి పాయక మనుజుండు 

పొంద చాలతృముం నవిెేేక | 2 ముల శుచి నశుచియు మొగి నమం గుచు 

యొళతయు 8జుగప్పీత్ విభంబునను | జనవేది దుర్విచేష్టలం జ యించు 

గోన 5 యావనంఖును విషయాను | భవ దుఃఖశారిమై పరగి నిందలకు 6 

ఎంజ్రై యుండుం 6 దగ నార్థకమున | భావంబు ఏీశయు ఒలమును దజులోం 

“పల్లం దక్కి. దుర్చుద్ధి వాటిల్లం | జలిలేంద్రియములు " విశ కృతం బొంద 
ఎద్భవిల్లంగ రూపంబు దక్కి. | * భజనేది యమ పాళ $ బద్ధుం జౌం దుదిని , 

నంసారదుఃఖము బవాళంబు. | పూని కామ్మక్రోధ 10 చోహటాధలను 

యొంజొరులను నటు చెజుపంగ | నందందతలంచి చయ్యన ధర్శపథము 

మును దక్కి దుర్శదన్ఫత్తులగుచు | యమకింకరులచేశ నధికంపుచాధ 

నరు నిర్శలభావ నస్మార్ల | ముడి చేళొన్న పుణ్యాత్ములు పుణ్య 

"త్ములగుదురు గాంభీర్యధుర్య | | వెలయ దద్దవూనత్వవిధము చెప్పెదను 

విదురుడు ధృత రాష్ట్రనకు బంసొరగహనము తెజలొటిగించుట 

గతీ , వినవయ్య యతిదుర్గమైన | వమున భూసుర వర్యుం డొర్కూరుండు 

బండి ఇొర్దూలళరభ ముజేఢ | ననలులాయ మృశగేయద వారాహఖిడ్ల 

కృుగంబులు వెనువెంట దిరుగ | నఎరళ సాధర్ధుసం బధికంబు గా 

మియునరేక దెంలెల్లంజూచి | గక్కునంజని కోనుగానక తిరిగె 

౫ నొడ్డిన యురులును దోంచె, | మునుకొని యత్యు(గమూ రియైనట్టి 

యొక్క... తె తనవత్షుస్థలయునం | దనరంగబొచ్చ, నంతట భీకర ముగం 

)రంబులం (బ్రబలునాగంబు | లంచితన్ఫూ ర్రితో నలమిన, నతండు 

ని యాలోనం ద్ర దేశమున | వలనుగా మిక్కిలి! వల్ఫీవితాన 

న 2 ములు ఈ ఇగీన్సతీ 4 జలియించు ర్ యొవనంబున విషయాన 6 దవ్వార్థీకముగ 

3 8 భజనడియకు 9 ఎఒంధుళా 10 లోభాాహోదు (క) 11 వచ్చి 



లా ద్విఎద భార తము 

మల సంవృతంబయి యునుకొని మోయ 1 నలిమోజు గాభశృణంబులు చెరిగి 

కడంగి వ గూఢంబయి కనరాని నూశతం | .డి యెక్క_ ఒలుతీలగి బలువిడిందగిలి 

వెసందల క్రిందుగా (వేలుదం గొను] బస కారం బంటిన ఎ సంండనం 

2 నుంకౌ, నట్టుండియు కొకభుషగంబు | దండి 1 లృలగోయం దద్దయునంతం 

బర పషట్మిరములు పం(ెంకు 7 ళు 1 ధరయగలి ౧ మబదంతి య త్తరును 

8 వేరియుండంగ, ౫ శీలి శాఖలను | "ఈ |హువిధ వర్ణ ంబులగు చు 

సదమలమైన్య! పట్సపం ౬ ఈ 14 ఎధుభారలొగిం 5 (గోలి మత్తిన్లి తిరుగ, 

6 నలుపువెల్ల నెలుక ౧ణ హీ పహూయి | ఎలసీతీమూ బంబు పఎన అకంగ్య 

ధరణీశ, విను " సధుభార లీరొబ్దు | గొరలపచునుండంగ దోబాలంబి ని 

పరికిం 1 బోరయ6ంక సరిళృవైి , 8 సద్ది | గురు దుసరంఖై న మోరంపుటునికి 

అననీశ, యిట్లున్న యూ గండు సెట్టి | వివిధా ౧౦బుల విర్శివైన యుళల 

మెజిసీన యగ * కామిని కారణము 6 | ౫అిగటీం బంచ ముఖ బులున్న్న యిట్టి 

గజముల సందడిం గడలికూ మున | నజగరంబుండుట్క గాదగనుష్న్ను 

మదగజభయమున, మణీయూషికముల | పదపడి భూ పద సతన హేతువున 

భావింప నాభృ్బంగఎం క్రి గారింప | భావంబు వీకలమె 1 వడి జీవితాశ 

విడునడో ధృతిరాష్ట్ర వికుయి నీనలెను | నుడపక ” యనిన నమ్మనుజేళుంశ నియె 

“కటకటా | యీశీతిం గష్టంపుటుంకి | నెటువలె వేగించి? నన్నాళ్లకతయు 

విడువంగనయ్యె 1 సీవృత్తాంత్ మెల్లం ! దడయక  వినిపింపు ధశ్యవివేక 1” 

యనవుడిట్లను నాతడాంచికేయు కు | “అాఘాళ్ళు నై వల్య మనని మర్తు వలకు 

బుట్టుటగోరి యద్భుతముగా ములగ 1 నట్టి య త్రెజుంగు వ్య క్రంబుగాఎను సం ma ( 

మహిలోన నాదుర్గమంబు సంసార | గహానంబు , వాలుమృగనులు రాగులు, 

ముదిత తా జర, పంచముఖములం బొల్బు | మదగజంబులు నినుముహి తేంద్రియము. 

1 గూఢంబయి గానక 2 నుండిన మతియు వేకొనిభుజంగంబు (క) 3 'బెరయంగ బరు 

ఓ మద ఈ (గాలు మబానీయనహిను (క) 6 సీతాసీతంబులగు మూబకంబులని తిక 

ఫోరతము 7 మద ర నట్టి 9 కామా (శ) 10 పరగుజీవంబు (చ) 11 నివరింపు 

12 శవిరాజ విరాజితము = 

అనవుడు నిట్లను నన్నరపోలున కాలేడు మోక్షము నర్థిజగ 

జ్ఞనులకుల బుట్టుట సన్మృతింగోరి విశారదు లాదరసంభృతు లై 

యనక్లు, సుదుస్తరమైనభవంబునకచ్చగు నీయితిహాసము బో 



త్రీష్వము , రథభూ శ్వాసము 

అం గూఎంబు ందున పాణి | లికండథారుంకు, అత్శీవితాళ, 

నాయుస్ర, గారి వెనడాయుగజ బు | నీ మోణిళోవం నెసలప హాయనము, 

రాని తరు,ఖలులు నాలు | బుతువులు, పాదముల్ సృష్టి బంగైండు 

ముల్ , బూజంబుచుసలక “అకు | భోనుర మూవీకి (పవరంబు లెల్ల 

శశర్నాఖీ కుల్ మట్పదాతతి | సరవిభారుంబు ౨ జవ గాథతిలక ! 

భుభారలు కారురసములు , | గునగూర నాయువు మధుసంచయంబు , 

స్ప, వాఎనల శూనవ్రలు | పొలుపొంద గాన క్షింబొంగుదు , రట్టి 

చక్రంబు జగతిలో బుధులు | కంసారికృపవల్ల భఘగముగానెజిలి 

గ నంతయు దీఎపాళ మలు | చలమునం బెంపణబాలుదు ” రనిన 

కాంబికేయుంగు విపగుకిట్లనియ | “ఎనయంగ గాకిట్ణి హితవు చెప్పితిని , 
) కారక ఐ శ సతుల | నె కిగింపు ” మకటయు నిట్లనిపలిక 

రాత్రు విశయసంహీతి కర్లమ మున | మునుకొని చేలుచు మునులసపచునుండ 
గలము బుల్ల జయును గయ | నూడంగం జెలువ్రును గొవ్వును బావి 

ఎలో ప్మాత్రమెనటి | చావొనరించు, నిళ్చలళ్భ త్తివినుము 

లము, దీనికిశగిల | వారథి" త (om, చటులాశ్వసమితి 

శు ములు, థరనిట్లింధమున | సాందతణజరియించు జనుండు తొ నివళ 

1పావ్కిల బర వాని | చేవిధిం బోనీక్ యెలమివర్తించు 

ంథు నంసారక ౪ జరామరణ | నిగువరు భంయనును నెజినుజ్ఞగించి, 

కి బర ఏ సుఖంబునుబొందు | నిరవుగా ని క్తెజంగెటిలి (పశాంతిం 
చాంధశ్ర కుబ్ముతుల కిఫుడు | అందంద చెంతయు నార్ధ్వదైహికము 

1సుఖయింపు శ్షన్శానాథ *” యనిన | “భౌొవించి వాళ్యముల్ పరం బోవిడిచి 

గీ 2జుదిల జెవియూ డినక్సైనం ! టెలివిలే శాతండు ధృతి మోర్భవోయె 

అంబు. నభుల కానసుండు | వ్యాను లేతెంచిన వసు భేశ్వరునకు 

వావ బుల్ *చేసిన యంత | వశయుగా. జెలివొంది వ్యాసులరాక 

ఎఎ నలీఎకి నిల జాలి (మూకీ | నిలుచు గద్గద స్వరశబన ననియె 

సజు బు వహిత వే! | క్మాానన దుఃఖ 6నవా జంబు. చేయు, 

౨ "నోంగంచు, డైన్యంబుద్ న్స | పాపంబు క6నంధించు "బౌంధవతీనయ 

గా 2 దూదిశవింోచ్చినటిన శే గాకాతండు 4 “విదురొదు) అనుట ఆధ్యాహోర్యను 



౧9 ద్వివదఖారతము 

మి(తాదులెబ్లను ఏమ్చుతుై న కతన | గాత్రంబు మిక్కిలి కందంగజొచ్చె, 

శోకమగ్గల మయ్యె శోభితాకార ! | వక్రియ వర్తింతు నెజలింపచయ్య ” 

అనిన 'వేదవ్యానుం డాత్మసంభవునిం | గనుగొని పలికె “నఖండపతావ! 

వ్యాసుడు ధృత రాస్ట్రనకు దఃఖోవశనునంబు సేయుట 

తజల శెంతీయు నీవు ధర్మవర్తనరు. | లెటులంగ జీరుతు, వే భవచ్శ్ళోక 

ముడుపంగ వచ్చితి నుడుగు మింతటను, | తొడరంగం దనువులు (భువములు 

కచ్చజ నీవెబుంగకయ యుండంగ | కచ్చెనే యిీకీతి వైరబంధంబు 

వరికింప గౌరవ పాండుసూనులకు ? | నరయ నీప్ముతుండే యనికిం గారణము, 

నెజయంగ నిది నిధినిర్భితీంటై. న | తెలు వారలు నాజిందెగి మోటిపద 

బడసిర్కి వారికి బనిలేదు విగద్క ! విడువశెం తేనియు, విమల చి త్రయునం 

జెలశే(గి విదురుండు చెప్పినబుద్ధి | వెలయంగ నీవును విననో ల్లవై తి 

జేవకృతంబులు ధీరుల్యకై న | భూవర్క, మాన్సంగం బోలునె యెందు ! 

లలిమిజ 'దేనతలకుం గృత్యమైన | కలిత ర్శన "వింటిం గడంకతో వినును. 

ఏందే న జరియింతు నే నశ్రమమునం | బొందుగా నొకనాండు పురుహూతు 

ఏ4%మముతో వింటి భూకాంత హరిగ్లోరి | “ ప్రమదంబుతోడ మడ్భారంబు 
నెనయంగం బనిపూని యేకారణమునం | దనర మిోరివ్వూడు తీడసితి రిట్లు ? 
వవింటం బొయుదు నిమ్ముహాధరము | (ేనుతో ” నిన యాబ్బథివిని జూచి 
నారాయుండు కానవ్వుచు ననియె | “ఛారుణి ధృతరాష్ట్ర ధరణీ విభుండు 
తరమిడి వుత్రశతంబును బడయు , | నరయంగ నందులో న్యగజుండొ న 
దుర్యోధనుండు సీ దుస్తరంటైన | కార్యభారము మాన్చలలండు. ఫొ ౫” మ్మ 
నేవి వీడ్కొల్చె , నంతటిలోన | గద్దరిమై నాశకారణంబుగను 

గలియంశమున? బుళ్షై ఫఘనుండు నీనుతుండు, | బలివిని నొరుల సంపద చూడ 
లంగ్ యెవ్వరు బుద్ధి చెప్పిన విరగ | 15వలనేది కదుర్యనొవ్వి వై రంబు విడ 
తమ్ములు శకునియుం దరణినందనుండు | నవ్వూ గాన వేందున కనుచర "వరులు, 

9 మృత మెన, (క) 10 థర్మనిందిక (చ) 11 గృత 12 వింటె 18 ఎంతైన (క) 14 
శారద ముఖ్యు'లే తెంచి యాయెడనున్న చో నవనిరెమీ తెంచి రరమణమిజంగ మిరలు _బహ్మగనభ 



త్తీర్వము ) (పథయాశ్లా వనము an 

+ 
తమ తప్పూలం దా ెరియం% | వినులాక్ళ శోకింప వీరికి గార 
కీదు పనిలేగ్కు పాండునందనులు | ఘగవుణ్యగంతు అకల్టృషాత కులు, 
వారివలనం గీడొక్కూటి లేదు | జగతి మింగిరి నీను సతు _చూరకుల , 

కు మున్న చేనెజుంసదు దీ౦0 | నెంతయు, నదిగాక యిత్తైజంగెల్ల 
దు జా ఛర్భనరలోక పతికి | ధీరత్ నెజిగిం చెం బెలినిగా మున్ను 

గాన హింసకు నాతండు చరక | కొదలేక కారశకులముతోం బొందు 
రల దలంచి నిశ్శింతుండై మున్ను | పాయక సొడంబగెం బరితాపమేల ? 

ఎ దుఃఖ ప నెటి ధర్శసుతుండు | భావంబులోపలో ప వింపకున్నె ! 
కృతంబును దనర నాపంపు | వావి” నునసున వదలక నిలిపి 

డుసూనులు నిన్ను భక్తి సేవింప | నుండుము, ధ్రైర్యంబు కొవ్వుగా నిలుఫు 

పడ సెన్నా ళ్ళ నం జూవంగ | వలయు భాకణి నెంఠవారలకైైన 

గి యొజింగియు నెజుంగంవాని | తెజంయం వర్తింఎం చేతయవ గలదె ! 

వక యెొంతయు నోకపావగము | నలరంగ నుజ్ఞానరును నిట నార్చు 

టి మాటికి నిట్టి ముత పోవికువు, | చేటినుండియు ధర్శనిత్యుండనగుము , 

వునం బా ణముల్ ధరియింపు” 1నచు | మునినాథుందెటీలింప ముమకొని కొంత 

వ్రు మిన్నకయండి తదనంతరంబు | తడయక య తృసపోధనున క్రిటనియె 

ంనినాథ, వినవయ్య మునుశోకతాప | మ నుబొంది యూరక పొగులంగిఎలసె 

మును నుతులును దల్లిగంులును | వనజాత మ ఖులును నసుధయు సనుచుం 

మున నెజులక జూలిబాందితిని, |! నెలకొని తెలినితి నీళ్చోగ నిపుడు 

గానం 'బాండుప్తుతొవళి తోడ | నదలని నచ్భాంధవమున వర్తింతు 

ను దృఢంబయ్యె, మహికసుజ్ఞాన | ఘనుండనైతి ” నటన్న( గడు సంతకిల్లి 

త రాష్ట్ర చిత్తంబు తిరుగకు” మనుచు | నతని. (బబోథించి యిగె నెందేని 

 బోధితుం డైన యాంబి క్రేయుండు | చటుల బుద్దు ఎ మాని సం యు గనియె 

థృతరాష్ట్ర్రండు నసరీనారముగాం బొలికిలనికి. వో వుట 

చ్చీ 
పొలికలనికి నింక బోనంగ వలయు | నెలమి కో ఇయం మాయ క్సింబు సేయు 

ఛారిం గుంతిం దక్కటి ఎద్భుముఖుల | బంధుకగతి. గొని పదు శేళ్వేజ 

sau ౧AM 9 4 8 పొలని (క) 



౧2 ద్విపద భారత ము 

విదుర, తామసశేల వెలువ” మిక | నదనుగా నిగువురు నట్టు సేయ 

బుత్రశోగంబులం బొగిలి గాంధారి | గాత్రంబు ధూలిబేం గదిసి 1 గరం 

గరిమ గుంతీప్రముఖలముణ స్థ | తరుణీ జవంబుయ తీ 4 వెంట ౫౩౬, 

నందంద దొగిలాడు నృథ్లు ందుశ్రులు | శందుగా ముఖ ౫ గప్పి నిండంగ౫, 

విరిసిన వెండు॥ల్ వెన్ను గటిని | 2 నిరతమై గృబిలు నీలు సేయం, 

నలికేగి వాస3 ల్ 4 =గీల యందు | బలువడిం జేర్చి త ఏ్పక్ తనూభవులం 

దలపోసి పోని కాంఛా” యీతేరం | బలు గ ఖయిలం గుంది మైఎయిం టపచ 

ఒతులను హిత్తుల * .0ధు వరుల ఏ | యుతి బే 3) నో 8 బన్ను లె య 

గురుకుమారక సతీ టో) యేశతేర్య | * ది వయస్యం ౯ జూం బమయ్యెదలు 

తొలంగిన నీగ్గులందొదరు భామినులు | తలణొం యేక తుము కో నకును 

ఎదురు ఉంతీటెతోన వెలంద ల తాల | *ఆగబక యూ గాగ్చి నరవావానముల 

నునిచి యే తేరంగ నుగీ్యళ చుం ౨ | నొ రంగ నట నిజ మో * యానమునం 

జనియె గాంఛారియు క “తమైన కుంతి | మును మొవలయి-ట్టి యుశృంనే[ 

లను దోడుళొని దిశల్లలయి భూరిబ్లం | జరనుదె చె విదముకుంళు సంజయ గూడి 

మజియును 6 బురిగల *' జలందజురు | వణలు (మ్మా జు త్ర వైశ్య తూదు 

సరవి శిల్బకుల.ను స్వర్గ కారుల గు | గుజుతు మించి + యట్టి క ౦భ కారకులు 

రజక లు శ్రైరక (| ముఖి గులు | = జిగలీలలం బెజ్టంనం శిన్నల కి 

చనిరి యివ్విధ మి (కోశం ఇంతలో | దజరంకః గృఎనర్శ (జాణియుం గృపు' 

వరసుతి నెదార గా ఏల్బ యలంతి | “సదయుల్ డిగ్గి శ్లోళంర్తి “౦౫ మలు 

తూల బొల్బంబుల. 4 రణపుచునుం | నోలిను నా వింశేయునిం గాంగి యని 

“ఎఎవయ్య ధృణిం స వెలయంగ సీదు | తీ యుండు భుజ లదర్చంణ మెల 

యురుసడీ సంగర యి గిం దివిజ |! వవుల మెన్పీంచి పావంమైన పదవీ 

కలవడం జనియె ఇస్కా బులతోం గాడి, | పొలుపొంగలా నేము మ వర ము 

(బదికితి మతుల దోర్బ్సల్భృత్రి” ననుచ | తీదనంతరంబుసం దబ్బగ కృపుడు 

సొలవక్ గాంధారి శోకంబు మూన్నం | దలపోసి యిట్లను “ తశఠణీలలామ |! 

1 వర్ణింప (క) 2 నిరకమై తనదృష్టు (చ) 8 శుగ్నులై ఓ మానను 



్రీసర్ణక ’ 
డథ బాశ్యాన

యు 

కృపుడు గాంధారి నూ గార్బుట 

భవదీయ పుత్రులు బవరంబు 5న | విఎధాన్ర్రవహ్నిచే వియకు 16 కావి 

దివిజలు వినతింప దివ్యా న్ర్రువృష్తి, | సండిమై రాలి ఎక్చణదిప్న * ము 

కొనియున్నారు కడణతో వారి | శె కాంత, తోకింంలాం లేసు, 

సకల డాంబుల జగశపంబులను | సకల యాగంబుల సరి ఇంచు గని 

ఘునతీర సంగరాంగణమునం బెగిన | యనుశ*ను ఎణ్యాత్చు అరిగి 1 ఓ 

సరిగాదు, "కావున సంభావ్య "తీగకు | ఉరుశి ియటు బౌ, "ప్రల 

కలవడ “గెలిచితి” నిన నంతోష | ములు లేవు చిప్పెద ౫౫ ఖే నమ 

చవవనతనూజుంశకు పార్థివు గదను | అవిరళగతిం ఆ ఇ టి భూగా!? 

ఇమెలమి నగీవింపంగ కోయు మువ్వుర శ ) | చెంళేలి శాండ్ కిబవీంంఎ చొ 

నకల రథంబుల స్ల వాగయుల | సంల రాజ్యాల సకలయోఘ ౧ 

సకలాశ్యము ల వజీ సకలాయుభముల | ౨కలంక గతిం (యంది న ంగిట! పోక 

క తునిం జైెంభాశి సేనల ~టీకీ | యాతఎ్యతంబున సవన గూ 

జాపదీపుత్రులం దక్కటి దోరల | చేవ్యమైం = వీ యమిటకు ౧ మి 

అదిగా) నంతోఎ. మాపాండవులకు హృదయ నిగ్యులను? లీ! చు 

తరమిడీ మాకును దప్పిపోవలయు | నరియ ణష్ట్రయిం ఆని మవాబోకీం 

గృతమతి గాంధారికిని (టదటీణమి | లతులిశగతిం కేం తర ములో 

యిులలోణ భయయున ఎంచుకతీషివు | నలువ చెం ని? శ 

పొసలో గంగా తీరవు వ నొక్క-చోట | వసియింబీ ఇవీ చ | శిరి 

బాసిరి, కృతఎర్భి ఎరువడి సంతి | 'భౌను దాం | పగ a 

జనియె, గృఫుండును సామజశ్రాకి | భుంము * నా 

సతి దూర బున | నోన ఖ్ల 
చేఎంన 

కము తగ] మారె 

"దక్ పు గితు 

నే 

వ్యాస్యాశ్రమంబున ఇ 
ర్ూ 

తదన ఎతరంబు3 ధర్భజార్జునులు | వదల | . 

“వెలయం౫ ౬ చాణీస 
స్పత్తోంతి మొన్లి ను 

"న్న అ 3 

x ముఖి Ps 

ఘంతీతొం దగుబ
 తీ థ ఎ మంఖు! | యును శ 

విశే యుంప రొత్తమై హాసం! ఎఎం గోవ్చుంున చ, 

నాం 
0 స 

Mees 
1 కయ 4 శేవు 6) 

దా 



౧౮ ద్వీఎగ భారత్ ము 

శరునశూ ౧౦కు పాంచాలీకి టొణి | విముల శిరోమణి వెలయంగనిచ్చీ 

యూర్యా యడుకార్చి 1యున్నంతిలోన | వారక ధృత రాష్ట్ర వనుధీశ్యరుండు 

ముకక ) కలనిక్షి బోయెకువ రృ | విని శోకము ఒ౬ జు లవిహ్యలుండగుచుల 

దనతిమలండ జు (దొబదీజేవి ! తన వెంటరాంగ నద్ధరణీత లేకుం 

గమంగొన శే తేరగ్సా దవ్వులంటె | పనివజి ధర్మజుం బరికించిచూచి 

కౌరన కాంతలు కన్నీ రునించి | యీ రసంబునం జేతులె త్రి యేడ్చుచును 

“ ర్మ వేదిక మిధణీశ్వరు కు! నరిలినెక్కడి ! దక్కాటా తగునె ! 
దియలేక బూ మలం దండ్రుల నుతుం | జయ 2 మె్ను తాతం సచిన్రులగురులం 
దీమ్బుల మిత్రులం దగిన బొంధవుల | నిమ్ములం జంపీంచె నిట్టిదిగలదె ) 

నాశనంబుగంటేపి నవ్యదుఃఖముల | వాసిలేకెంళయు పచ్చు చున్నాడు ”” 

ధర్శరాజు తములతో ధృత రాస్టునొద్దపం బోవుట 

అని బహువీధముల సందజుంబలుక | విని థర్భునూనుండు శేదనంబొంది 
వుత్రశోకంబునం బొగులుచునున్న | ధాశ్రీశుకడ కేళ త త్యార్భ్యవర్తు 
ఖైనవ రలవేత నటనెజియగించి | భూనాథు పాదాబ్ధములకు ్రైయక్కుటయుం 
జెనుపొండ నల్లవ్నబయనుంద వగల | వనరుచు నట దీనవక్టు/డై న్నఎతి 
యాలింగసముచేసె , నంతభీముండు | కల భేదిసుతుండు సరఎమైలగఎలు 
నెజిలిన వారల క నెబీగించుటయును | మటీ భీము డనునట్టిమాట కరముల 
సోతశీన మిక్కిలి శోక రోషముల | భీకరంబుగనున్న సృథివీశుం జూచి 
గునమ ౫ నెటిగి యమ్ముభుసూదనుండు | తీనర ' నిన్సీవీని తలంపొప్ప్స ' దనుచుం 
జెలలేంి ధృతరాష్ట్రచి త్తంబు మున్నె | వలనొప్పు సెజి,గినవా డు గావ్రునను 
౨నుపమ మాయామయంబుగా వాయు | తనయుని రూపంబు ధరణిలోవామునం గొనకొఎ సీయించి గూఢ(పకార | మున నచ్చటికిని నిమ్ముగ మహామహివు కున బేప్పించిననాండు గావునను | బర నాలోహరూవము జగదీళు 
సుంచట నిలిపి, బోర? నతండు | పొందుగా నూరుతపుతుంగా దలంచి రాలింగనము సేయ డిపొడియయ్యె | ఆలోన హరి ంచి * యంధభూవిభుతు 
మజుమెచ్చుక్రై భీమునెశీ చేర్చ కొనుచ 6 | దజిలక జబవాుళరోద. ము "సీయంగం తు శ 
యున్ఫతితోన 2 చేద ఇ సుజ 19 



యఫ్రీసర్యము , (వథ మూశ్వాసము 

మనను బవ్వుదుం 1 ఇెలగ్యాశౌర | మఖీయు నా ధృతరాష్ట్ర మనుజేశుకనియె 
అడలంగ నేటికి ననిలనూనుండు | బడిబడి నీచేతం బడండు నిక్కు_నయు 

నఎడీ నీచేత భంజింపంబడీన | యది యిగుమిం తపో యవనీశతిలక ! 
"నకొని య్ నీదు కోఎమెజుంగం | జెకుబీ ౦ద భీముని వెనుకకుందిగిచి 

ఏను నీముందట నిడితిం దీని | పూని యొవ్వండు నీ భుజశాఖ'లెడుట 
౨వ౦గం గలవా (య నిక్కమూహింప | పొలువేది మిక్కిలి పుశ్రకోకాతు 

ండవె ధర్మంబు గాథ, బోకార్చి 1ద డిగా బాపంబు దలంచితి విట! 

దశ్ళాస్త్ర బులు వింటవి మిగుం, | నాదిపురాణంబు లఖిలధర్శ యిలు 

అుంయడదు , వీ విగ్చుడీకప్పు దలంప | నజలేని వగపొంద నక్కుటా తగన! 

అయ ఫరుండును వీదుపం ఎ భీష్ముం | దల సంజయుండు నే నాదిగాయాడీ 

ప్పిన బుద్ధులు చెవిణెట్టనై తి, | చెవ్వుచూ యిగోనేమి నేయంగ వచ్చు ? 

*ల్కి యెజుంగక పొదివికోపమున |! నూలొ-ని ఛీమార్జునుల స్పత్త్యమెటింి 

ఎకు లేటికి జేం.న్నిరి రణయు | . 

కొని ద్య్యూతంబు గాలుచుక్రతీమున | ధరణినుత్తమరాధ్విం దలవట్టి యీజడ్నీ 

మునరంగవ్య స్ర్రంబు వొలుచుట యెటీణి | శ యును దనూజులయంపె నొగిభీముండను 

'ంఫుమై సుజ్ఞానధీకత్వి మెగలి | చంఒంగం దలంచితి సరవియెయకట ! 

కొని సీయవినీతియు సుతుల | కలితనంబును జూచి భునతరరోవు 

*కముల్ మాని మెచ్చుగ ఇాంతబుద్ధి. | గ్రైకొను ” మనిన నక్క_రులాత్ర్రుకనియె 

నీదు సద్యాక్యముల్ నిత్యంబు లనఘు ! | అదట నేరగోధి నదిచెప్పనేల? 

గడంగం జెలిసితి నీదు వాక్యముల | వగపేల్లమానెం బౌావనుండ నేనైతి 

"తమ్ముడగు పాండునరపతీ సుతులు | (వీతియొనర్పంగం చే స్ఞవర్రింతు ” 

నుటయు కౌరి భీమార్జునయనుం | ఘునముగాం గ్రమమునం గానుఎంచుటయుం 

రమొప్ప వారల గాగిటణ్ళో | వరుసతో దీఎంచె, వారిజోదరుండు 

గయుయాత్సునిం జూపం దద్దవార్థ మునం | బిగియం గొయిటంజేర్చి డ్రియములు పలి! 

రునండనుతోడ “ఢర్మాక్సులార ! | యర్శిలి గాంధారి నటపోయి కనండ్కు 

శ్రీనిభుండవుడు (చ) 

మనము గలుగు నుమ్మలిక దీజ౦గ 

{x} 



౧౬. ద్వి ఎద భొరతము 

ధర్హజలి శసించయునానిన గాంభారీని వ్యాసం డుసశబుంగ౯కేయుఓ 

అరయంగ నీవేళ * ఎనికం'చొండశ్రులు | హా” సుగస్సగ మగా వటంజని_మొకీ। 

కర యిలు. బౌదముల్ గణగజ ణం | గర బులు ముగిడీం గాంథారివారి 

దీవింపనొల్ల క తృీవకో) షన | భావంబులో” శాపంబీయం దలంచి 

యున్నచో, నాసు( గత్యుకు కా నాయ | డున్న తాజింవాగు. డొగిం ఓ 

సకలజనంబులు సాష్టాంగ మెబంగీ | (పకట ంమన్క్య్భతుల్ షరంగంగిం టీం 

గనుణొస్వ యష్వు జా గాంఛాజూం | “మె య నోడకో శఎయింోక విక 

వే చాండ వే యాజ వై ల్క- గ, | చంగతర స్ఫూర్తి చ నకు నికు 

ధర్శ తకూజుంగు ధర్మాత్ముం డతుల | నిర్శల విజ్ఞాం సీకుం జెప్పెదను 

శారవనాఖుంశు కొద రంగ బున | కొరయం గోవుచు 0బ డీగంచు 

జయమగు? గాకని సరవిశోం అలుక | రయమున నీవు * ధర్మము గల చోట 

గలుగు జయం ” బని కిగతితో నవ! | పొలుకు ధర్మ బుకం బొడనెన వే 

తనయుల పీని దయః జూడ యును, | మన యిన యాను ఖు చూన్పర్య 

అనవ్లుడు గాంథాకి వ్యాసమునీయ్యయం | గంగాం ఎల. “ సఖందునం టీ 

కీలలితిం గాక యో కాం తేమ ర్ల | వుల డం గుంతి శె ట్రబ్ణులె గాకు 

తులువతీనంబున దుఠ్యోధనుండు | * నిళోం వోవాడలాం చొండునుతులు 

సరవిః గయ్యపుం బా ౦పి రందటిని | & గురు పతి నందు కేం గోపెంఎంగా 
జ 

వారిమూడ ఖీ సుంయన్యాయమూ గ్ల మరం | బరురాజు తోడలు తగ్గులు గ 

ఛీముండు వినీతుండ్తై గాం థారికిం (టత్యుత్తర మొసంగుట 

అన విని వాయుజుం డతీ భయంబునను | ఘన కంపితొంగుల్లో గాంధారికి 

“ తలకొని మాడంగ ధర్ణమె మొన | 9 నలి నధగ్శంబె మైనను ాణఖీలిం 

జేసితి సీతప్తూ శ్నీతియెల్స నెజుంగ | వాసిగా మ్వైరింవు వనజాతీశదన |! 

ఎలమితో ఆాపది సీక్షి 'తే- బనిచి | తలకోన యూరు త్తరుణికిం జబ 

గనుంగొని “యూ ధిగ్నముసేతు నముచుః | ఏనివడి యీరాండు (తి) చే 

త్జీ నుగ్తమవత్ర థర్భజ్ఞు లెల్ల | సజీం (టెకిజ్ఞావాని నిండింతు "రెపుకు 

- నా ఎ ల ఆ 



య్రీపర్పము 4 (అథమూాశ్యాసము 
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కావునం బూికి *డల్ గోసితిని | సావధాంయులో ఎవారింహ ” బునిగ 

నేవి యిట్ల ఏ “రాసీచుంటకి | శద్దయుం = ఎట తగవు ధర్మంబు 
అరయంగ వె తరం జంపు | కరుగాకి పర్చినెకురునా గోయి 

సట్ హా ఎ త్కు అెయ్యెల నై లశ (గ | గటి, గ నావుడు రాంథాికఎయె 

ఆనభ కోని ఓయ4బలం బౌంచాలి | ఇ నిగా సీకి తిక్క... చీరలొలువ 

వలుకమెం జే యా బాసఫొజుకుం | గల లో బట్టి యాఖలు జస్సృసేను 

ర_క్షంబు గావుగు గణము కో ఒనుచుం | బొక్క స్వరణచేం గట్టితి. 8“, 

యగిగా ల(దాఎత్సి 3 ౪ 3 గవ్సుల | బుద బుతో తం బట్టి సజ శీఘరృతి 

శోణికం బానట ఈ డం భాతకము | క్షోబిలోపణ వని శ్రుతి ) బంును 

తీరుకి యసజుర 5. బానగంత | గుత చితు దనే (టోవాచే[* యనిణ 

“నాగి కూంతకోలం నొక్కిని నైన | జగతిలో నిల్బక సవ నూగ్వురగ 

(మెంతి చంగులో మోశెవ్వండె = | నంగతి 1 నగులాచ ముంఎ నట్టి 

వాండు లేయయ్యెనే! ఎదలక 8 యొకినిం | బో జిమి దీసి భువి జంపక న్న 

సంతటం దప్పూనే యగట సీఎతిన ! | ఎంతయు మోయన్న ఎఅ యేంనీలా? 

ఎటువంటి వారై సీగీతి. జ ఫు | కుటిల చిత్తులు 1లుగుదురె ఛాగుణి ?” 

అ” యని చించిం) యిగునూతిమోం | భునమైం కోఎంబు ౫గుర రారాజు 

సెచ్చాట నున్న వాం బేలుచేసెడిం | క్రచ అగ ఎనవుడు కంపించి ధర 

నుతుడు (తు మోగా సువిసయ ంబెసం | గగ తిలోం (దశ్నీణ మొసరించి 

వృుదుభా ఎణంబు ఎ శుబ్లనం గదికి | )దముల శేణలి యప్పాండ వా గజుడు 

“క్కుంభిని నీ పృత్రకలం అం టి | గంభుండ శవియింపం ౧౫ బె యోళల్లి ! 

త ఘ్ఫ్భుల బంభులం దాతల సుతులం | (గమ్మి చందిం_న ఖ నకు నాకు 

జీత కీ జీవనం టేకి రాజ్య 1 చుటికి భోగంబు లేటికి ? 1 ననిన 

మజువమాట ౮ భంగ మాని గాంధారి | దొజంొ” నాలుక తొట్రుపడంగ 

చెట్ల నిట్లూ ర్పు నిగిడించి, నేత | * పట్టంబు సం బగువడి వెడలి 

శా 

యా సత్మిశగ దృవి, యందంద పోయి | భూ 

గండానం జూచి యాఖండలసూతి | యందంద చనియె (థ్రీవారివెనుకోకును , 
పాలు ండవఖ బుల( జైెంణట యును 

1 జేసి (క) 2 నెగులార్వం జాలివయట్టి 8 పట్టి (౯) ఓ పట్టాకృళ్ సృనంగు (మూ) 



గూ ద్వివద భారత ణు 

నకారుతసూనుంకు మాద్రినందనులు | వారక తీకుగుడువడి , రంత నం 

దలకొన్న శ్రోధంబు కక్కి గాంభథాం | యలశడ ధర్మవు_తాదులంయయుం ము 

8 

మూత్యృభావంబున ఫలక్ నలిశి | మో గల్లి. గనుగొన మెంధు్ తొ 

పాండవులు కంతియాద్ద శేయుట 

అనునంత నందణు “ంతీరఠంగమున | నునిచిన కలశ తౌ మొయ్యన గందం 

పజఅచి యచ్చట వోయి పరలంగం గు తి | చరణాబ్టయులమోా(దం ఒయ్యం (వాళ 

కన్నీరు నిగిడింపలా, నేట్చి కుంతి | యన్ని॥ వారలనె తి చేగ్వే896 

దనువులు నిమురుచు చారుణశ్నస్త్ర | భునతేర రణ బులు గాంచ్చి బట్టుూార్సు 

నిడిగించి యందు నెతీ* గాశిలించి | 'బెగులుచుం బూగులుచు వివ్య్వాల యమ్మ 

అనమయంబున ఎతీవ ాంచాలి | యానమిాఎముంబేరి యధిక అంకియుం 6 

బదములపై (వాలి 'బాప్పంబులురల | నదనుశా వికలాంగియై (త్రుంచివైైన 

ధృతి నెండ తాకిన తీలచందను న | శ్చీతిమో (దల బొరలుచు జెలంగి యీడు వ 

“అకట! సౌభ్యగాద్యులైన నీవునుమ | లకలంక వృత్తి నెందరిగికో [ యను ముం 

బలవింపం బలవింప, భానుకుంతియుకు | బలు రోదబమ్ముగ ఛాములుందాను 

నొనరంగి గాంధారి యున్న చవోటికిని | బశవ్రుచుం జనెం దన పాదపద్శనుల 

ఇజ్ పొంచాలియు నేడ్చుదు నున్న | తతి నడలుచును గాంధారి యిట్లనియె 

“పుత్రశోకంబునం బొగులు నీదైన | గాతంబు కృళమయెో.), గంయినాటిల్లై , 

పుత్రపర్షముచానం *ీబాంటె దుఃఖంబు | శౌ త్రహీంనతీ0 ౦తి పాయు నే వగిపు! 

నిన్ను నూరాశ్చెద నసీరజవదన్క | నన్నునూరార్చు , మున్నతి నిద్దఅకును 

సనుమయ్యె దుఃఖంబు , జగతిలో నీవు | శేమియింపు మంక నిచారింవందగదు 

వుడమి “నవళ్యమనుభోక్షన్య” మనుచు | నుడుగక (మోయుచు నుండు వేదములు 

వనువుతి నొసటను (వాసిన (వలు | నుసిగినటోవునే యోకంబుకంరి |” 

అని యట్లు భాపించె నర్ధి ఫో ననుచు | విఎఎంచుటయు మి నల్ కడుకంబొంది 

యనఘాళ్ళ తరువాతనైన వృత్తాంత | మనవొవ్పం జెప్పవే యని యడుగుటరు 
బద్భవ(కౌక్కు నోపాలక్క కృష్ణః ! పద్య్డాలయానాథ పాఎసంహోరు 

౫ “పాొండవసరము? అనుక ర అదాంగాకిగంం ఆ 



య్రీ్వము , ప్రథమాశ్వాసము నగా 

హరిహర(బవ్టిళ్ళ హారనుతచరిత్క, | హరిమ ఖ్యది క్భాల కానీక వంద్య 

చరణ సరోరుళా, సత్యస్య హస, | పరమాత్స పరమేశ, భ్కకృమందార్క 

అణుకూపు ఫఘనరూప, యాద్యంతరహిత, | నుణివక్షు కేశవ, మధుదై! శ్యహరణ, 

ఘనమాని వా 'బ్లేహకలిత సంగోవా | వినుత ప్రకాశ, శ్రీ కేంకటాధీక, 

భక్తవత్సల, జగత్సావనమూ ర్త, | ము క్ష వదాయక్క (మొక్కెద సీక్ష 

ఇది "వేంకటా చలాధీశ్ళర దిన్య | పదవద్భ మకరంద పొనద్విలేఫ 

మగు నాతుకూరి తిమా ఇర్యశనూజ | సుసుణాథ్య సోమనసుకపీం! ద వర్య 

రచితమా ్ర్రీచర్య రమ్యకావ్యమున | నుచితమై యాశ్యాస మొక్కటి యయ్యె 



ద్వితీయా శ్యా సము 
mn 

శీభోగిగగా స ఏరతకోల్లాన | ౫ ధ్రగ్నలయ, శీ ర వానుణే, 
ఆగినాశాయ ౩ యాగ్యంతగహి త | శిడా తే. శ్రీ వేం టాధీ? ! 
జగనే.జయునకు 3 శంపాయి ౩౦ ఘు కు నాక? చ్పనొ 
“కీతి గాంధారి బల (దౌసది! | సూడ లి య మ్య కీస్బూరి 

గ 

౫ క్ఞికయుగీం్మ ౨ని “రలబ్ధము! సు1 7 ర దిన్న నె దృవ శ ఈ 
నాపొద్దు లజ తే వః) లేంంటం | (రెప ఎ సంగా ౧) ఖం బును 
గొలంది చే లోచన గోచరం భె “| సలు Ae దగి భ్య Hpi ms, 
చెలియంగ ౩% లుతెగి . సులు | లకో కున ఖై క 
ఘనళర లు శం గాలుల "ల | జెవంచుం. పడియి 1 భకువగాణులున్సు దోఫోని య గాగుల శవము గ ఏక మూయ ఏ బాం (గ జగ పడి) శేతనంబులు, విజి*యుం + లియాలు | రాత్ర షక లు ) గయ. జోళ్ళు 

a గొదు సలృవైం వ ౫గులుతులు నొరకి (| విశ టియు స అండా ర బులుం గేత ౦లుల వాదం (గంటను నిండి | జాత్రి ల బగీయు శాత చయ స నొదవుశ్యన్త్ర ౩ లశే కుక్క అంప | చెద గాం బియిన | పీయమ గ షు బలి పవయిబ్య ౨ లిమై | త 'లుఘ్కు ఇెదరిన దంతేత్రింతా + లు బొంలు ముం్రౌఘు ౫ ను బొొకీలనెలిక్రి | _ జ్రిక్షి (పేగులు, నొగిలుడ్డ 0 ఖం లుక్కు బచెుకా గవెపాలు 1 చుం కోణ్రిత్రముల నొవొండి దెరంస మిొరుండి) పళ మంజీర అను] ఎ ట కేయూ రాగి వణిఘఫో గా oc బలఖాదన లం బరిక్సి విం10 | లలి ఈ లు చేయును శాకినీ మూత పిశాచ వేతాఇ | గాకని *క్రశా ళ్ దురు శాంక్ళతుం, కాశ జంబుక ఖం కధా | నీ రస్గర ము ఎ పెల్టు కాల గలిగి కొడు మో య ముండు కిన రంగంబు | ఎడి గాంధ్యా ౫ క్ కగాంయె 



ఆ 32 గ్యతీయా 7 నము 37 

ననల నంగ ము టనేయుం డనుచు | (ఎవ గాన ్యలాన్మ ను 

డేన'జేవుఎ సగ బే తాట టు)! భౌొనజ క థశ్రీపతీ వోపీశేకు 

నారాయణుని ౫ళషఘు సం | 3 ంజోగగు. భక్తృవత్సలుం 7 ఫ్రష్షుం 

గూడి యాధ్యత ర్యా గూ సస బాలం | యాల కుంజనుచు నత్యంత మి 6 
గడకం కొం గారవ కామినీ కుణుల |. సం, పంతు బు పతులు 

సుతుయో మిరుఖ సోపఏ వ యు | శ్చీతిటూంద నెంగి ముం చేప్పలుదక్క.. 

ఛవయు లై యుండగ స రమ సూది] బులిజేక ఏలఎంచువార్యు 

నురు ఏడి ధుమింద ) శ్ ర్క | ఫువుబుగుబుం లోగిలెడున ౧ 

పొరలాకు వారును బొ+్క 1 లుక | ఏఅచి చే "బులు ల బృడువార్ను 

కచ భార ములువీడం + నీ అకలి | ఖబే న నౌఎధి ఖుఐభూఎజ ములు 

జాదరంగ ము శాల నేసబుం లం మన మున తె బక. ౨ఖించునారు, 

మునుకోని + లుు మాయులు 3 దు |కొరా * నైరంత గోవింగుణజూది 

యతివ + ౦భా ఇను) శేరవింబ | యతుల శో కాగ్రాంతీయె యిట్టులనియె 

గాంధారి పొలిక నుజొబ సృమ్ణునితోండెబ్బ దూభించుట 

శ హర్తి జగార్లన్క “క్రీశ రాంంతి, కృష్ణ 1 అనార్య ఎగధథిర, ఎ్రిండిరీగాటీ, 

యను గాకు సీయ చూ నాకె । గొ ౩ ధృతిం ప్తె లో (ప్ర మిస 

గన్నీరు బున్నిరుగాల. శెడ్చు మును | న్నన యుస్థిర గ ఎబునం దిగిన 

తయ పురువులమిం:ందం దోలి ా లు! (అ్రనుంలబుం నెక్కి. దిలుబీం ! బొదువ 

నడయంగ బుజీ చేతుూం చే | లుజుయుశ్నారు దాపు వర్క కంశు ! 

అవని నిచ్చాపృుణు ఆనం బొ౩డొం) | ఎవిధి కౌర్ ఒస్ఫూర్కి మజసీ 

పరశురా మిం భుజూబలమిున గ౨చి | ఎర మవై్ట్భావుండినం (ట్రజ్ఞదిఖంచి 

కరతల్పగతుంంతయ్యు ౫ షౌ బులు | ధర బింబ వాళ శాంతిం వ్రనింజూ ఏ 

కరుకు మాసులకు నుక్కు- సను షన | పరల ౫ నేం భవ్యవిక్రి యుండు 

దోణుఎజూచది తే తాపెల్లగో న | మ్ష్రోణబ్లం ర్) లబ గోవి కారమణ |! 

తోలల శెంతీయు ఎ ంసతూ రికొళ్స్సు | నులమోల కళ ని న లశతులు వా 

"బా దబగ్గ ములొత్త భాళ్యభోగలు ల | ౮ దట వర్హిల్లుణక్జ యా భుగుల 

1 బాన -నదనుకో (క) 



తీ ద్విపద భారతీయు 

తనువులు చూచితే! ధగణ్మిప్తెంహాలి | యొనరంగ నున్నవి యుల్లంబులు $ 

'చెవ్రులకుఎంపుగా ్రీరాగముఖ్య | వివిధగానంఎలు పీణానవములు 

నిత్యంబు వినుచుండు నృష్టులనన్నిధిని 1 ఎత్మింతముగ నక్క లజుచు చున్న 

శర్పూూర కస్తూరికాగంధ మెలమి | నేర్పు కోయు సెటి అఖిల భూపతులు 

"తెలియ కోణితఎంక దిగ్థాంగులగుచు | బంమజి భూమిప్పైల బడియున్న వా 

(పొణముల్ విడిచియుం బరల్వాస్తములం | (దాణం గృపాణయుల్ తీగవిడ 

దైథనరంగ మున న్యపాణులువోలెం | బథితులై యున్న సద్భుటులను ౫౦కు 

అట్టలకడ నుత్తమూంగంబు గాన | కట్టిట్టు దిక్కుల కరగెడువార్యు 

తలలు చేతులణొని తీశువుఎంబొదిఎ |! పొలుపణి ధరమి+ందం బొరలెశువా 8 

శరములు మేనులండేర్చి 'భావించి ! గురుతర నో కాస్థ (గుంగడువారు, 

తునియలుపెళై [౬ దొడియజడంబార్చి | జబతశోకముల నరార్భృలం బొంద 

పాయని మయెలలా క్తి యందందనగలం | బొయక మిక్కిలి సలవించుచాగు, 

“ఇటెశిర మిదిపాద విదెహూస్తమనుచు | వెదకెడు వారు నిగ్విర్థులొవారు 

వైయున్న వారల నంబురుపోత్స ! | వేయువిభంబుల బీక్నీ ంపవయ్య 

నాపూర్యకర్ళం ౫ నన్నీంతనేయం | భాపపుగన్నులం బరికింపవలసె ” 

దుర్యోధనుని కోశేబరము గాంచి గాంధారి విలపీించుట 

అనీపల్కి దుర్భోధా వనీశ్యరు౨ | ఘనక శేబరము దృగ్గత్ మైనం దరుణీ 

యరుచొర నజుకీన యనంటియుంటోలి | ధరమాందంబిడీ మూర్చ తద్దయుంబొ 

కొంత నేప్పుంకు నక్క బులి బేలిని | యంతటం బరీభారికాంగన లూంది 

కొంగోచం శోయి. యక్కురుపతిం జేరి | కనుగవ సోన్నలే కన్నీ రుదోరలం 

బర నాతని కోళేబర బుమై (వాలి, | “కురురాజశేఖక ! గురు ! నూర్తిధార 

హో మేరుసవుధీర ! హో రణళూర | | హో మానినీమార ! హాభుజసార | 

నీవి(క్రోమము పెంపు న్మీపతొపంబు | నీవైభ స్ఫూర్తి నీభోగమహిమ 

"నేం ఉఇందుటోయళో నృఎసార్వఫామ 1 | పోంటివిచెడి యిట్లు బొరలంగ వలా 

తలకొం నూర్వురు తనయులలోన | వెలసినవ డవు ఏరాగ్రగణ్య! 

4 ళక్థిథామ (5) 



త్ర్రీర్యము , ద్వితీయాశ్యానము _౨క 

పుత్రశోకంబునం బొరలు గుడు | ధాత్రి నీ ధృతరాష్ట్రం దగం జూడనంర్యూ ! 

నీ కులకాంతంయి నేండింత్ వంత | దొకోొణ తవు తము తనువులు మజచి 

యిలమిోంద నెలుగ త్రి 'యేక్చుచున్నారు | వలదని వారల వొరింపవయ్యి ! 

పనివడి యెంతయిం బగలోకఎధుయి | తనయులు సేతురు తల్లిదండ్రు ౨కు , 

కొలగొని యదయెబ్లం గెబ్లుగాంటేన | యెలమి నే గోకంబు కేశితి తండి | 

జగతి “ దుర్కోఫనస బద) యనంగ | బొగడోంది యెంతయు భూవిలోం గలుగు 

రాజులు నిఎంపు రముణంజేయంగ | రాజరా జను వేరం (జ్జ దీపెంచి 

కడపట సీరీతిం గెన్ట బునొంది | పుడమిపై ౭ గూలితే భువనై కవీ” ! 

ది్క్కెవ్వ రిట నూకు! తెబచీన యిల్టు | కుక్క- చొచ్చినయట్లు కురుభూబు నింక 

నెవ్వరు రశ్చింతు కే గలము! | ఎప్టరి జేరుదు? మేమిసేయునుము |” 

అని బవువిధముల ఎధికశోశాబ్ధ | మునుంగుచు మటియు న మ్ముర్శవై రిం జూచి 

“అన్న, ముకుంద, బై త్యాంతక, కృష్ణ | ఎన్న గపర్యంక, పద్ధ్దుపతౌత్సు 

ఈతండు రణము) కెత్తి పోవుచును | ఆతశ భక్తి సాష్టాంగ దండంబు 

వెట్టి చేతులు మార్చి (ప్రచునెట్టిప | “ గట్టగా జయసిద్ధి ౫లుగ దీవింపు” 

మని పల్కు “భర్థ మెయ్యడ( ౫ల దచట (2) | భునతీర జయసిద్ధి గలిగడు * మంటి 

అది ఊొటులనింం బ్ మనకి జూద మెపుడు | గదనహేతువు , భూపగణముల 1 ఇపుడు 

వృుత్యువు గావున మీదిులోన | నత్యంతభ క్కితో నాత్మజుః డన చుం 

(బియయులు పలికిన. బెం పెల్ల6 జెడడె! | నయముప్పు నదిగాన నందనుం (శ్రమ 

దీవింపల బొంక సుస్థిర ధర్మయు క్తీ | భావించి మధ్యస్థ భొవలాజితిని 

తోద “ బుహితబావమున | నెజిమోజ నెంతేయు నిలిచి వోట్లాడి 

శీవితం బరరోక | కలితి సౌఖ్యస్ఫూ క్తి గనుంగొను మంభు [02 

యని "చెప్పీ పనిచిన నంబురుపోతు. ! | పనివడి యతయ నాపనినేసి యరుల 

దండిగా నెదిరించి తేజీమి ఖక్ల మున | ఖండించి పుణ్యలోకమునకుం బోయె 

ననియుండలా నోవ దంతరంగంబు | ఘ తర శోక సంకలిత మైనదియు 

ధరణివల్లభుంణ | దిక్కులేమి తలంది ధృతి పొక్కకున్న్నె ! 
తక్క-క ధృతరాష్ట్ర 

వాలితో నవరత్న కించోస మున | గంకందు లెంతయ.6 గరకొంకణ ముల 
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మణీయు నా తేని 

"వెలయంగ శస్త్ర 



_౨రో దిపసద భ రత ను 
ల్ని 

రయుణయుణత్కాగ లన 6౮%. (ణుత్నే్మ ఎ బృ ఫ్ 

నుగుహి త్యాఘ్టైళ్యర్ప నోభితు. గు ౫01౫ యు గుబ గాత్ర స యు 
6 అలి 

ఘా ఎంబుకంబులు. 1 కళ్ళ Hx బర్త 3 pe «Ic 

ఎదురుండుం దగ్రియు శే ౩ స [మ ముం ఎగర గుల కూలె 

న ఓ 
అనథాళ్ళ విధిమూడిర) గు (09 1౧9 390 ౪ 510 

థొలంది నేకొదగ తోతాణీ ఇం 130౫ కలా కొర రేసుకు 

గగ వేత నూ ఖభగంంబగయుష ఎల | ఎదే సు గె mt) యి gd 1 

చుటీయును ని య ఎ నుది కే గం 1౫౧౫౮ ni} | బం 

కంశుం గోడ [దగ ఖ తులు వు | టక్ ఎలంబు! కనిన కో, 

రాదె(tకినె , గారాల ఎంత ITD చా bom 7 భ్! 

శొలఫుతే ఏ లనులుంణూ ) 31 2 నల్లా “IN Wie (గే లకు 

పెంద పాడ్కా దస్పక నిత మొ; | వోయిక్ ఏ ౫ Me యు నా 
a 

మోవీ (పాలేశ్వటు మోూయినుణూం | తా ౫గ్నంము సుణీఎ 6 ( 39 
౧ శా చ్ 

తెలివొంది కారు 'జేం౦బు నంజ | వెలుుతో నంజ మి6 సం “Sp 

మయున్నగి యిట యో యుగ్మం నాడు! 1 ఇగ కిల, మూ pc బుళ్హు 

నునుమనిం జూచి నాము సణుకాకు [గె యంగ్ అొగుంం 5 గు” 

లని యిట్లు +0ధారి యుఖి వేయు | ౨ లస, అజ ము) తగి యు 

నమలాలి భీయిం గం 1 ఇట్టునం) | క బర కేక () ణముక్ వోయి 

'తలిచేశ సరాధ్థగ ర కంటు | దీతింటాచశయలటి ౮ బబ్బాల ఏరు 

డియున్న వాడు, (చొపగి పచ్చి తెచ్చి 1 సృెడూ ఖ్వరుం భౌను ఎత్రుం ఎం పొగడి 

కారిఎవేశీ యీ దుశ్ళాసఇందు | చీంలొల్బుచు 1 ఎ చెసెుశాంు 
రువడి నేను షిర్యోధ ఏ కంటి 1“ చేత ంశ్నితయి ) పాంఛా రిం 
కిధవ దుఖంబువ లు సేయంగం | ఎంకింపం) 6 గుం ఏ టిలకున్న | 

ళ్) 

రగజ్ర పంచా సురా బోయుడును | నురు ల ఎల ము భయుంబు, 

కవేది వేసే కన స) |] సుక అరం) (్రతికింు కులము 

వి సెక్కు , ౦గాల నాల్మేజు శీర | ఎవుచటమయు ను ఎథివ లీంటునని 

"పెట్ట గడలి (యూ) 



3 ద్విపద భారతము 

బీ టో సూర్యసరూన(ప్రకాళ | విహిత తేజంబుం వెలసె నేగునుణప్కు 

అం దేశ బున కధివాథుం డగుచు | సంగతీగా నే “నరసుండు వింో 

౨ కుగా థా త్రీలో యగ తనూజునకు | వ్యాదయశల్వ్యంబుగా నెర నెగ ౬ 

ఆమి మరబ్లయేం డస్ధ్మై 2నచ్చి |! ఘనముగా రజీగినం గవచకుండబము 

లది కొనని మువోయోర యబుతోడ | నదలక యీ దానగంతుం డోనలో, 

సంస నో శరానంధుని గెలిచి | సరుధిక విన్నూ ర్తి ఖఇంబు వి 

నుక కి. 0% నూ లినీనగర | మమరంగ వేడుక నాతశ్సీయంగ 
నే లుం గం జెంపెక్కిన గాగ | శాలియె వెలనిన చతురుం ఉ నువులు 
అ) భాబి, రవుత్రు సతికుభగా్రు | నెట్లన చూచితే నీరజాభ |! 
కశుల్కెం డి రా నండి థోకింవ ! నతుల రజశ్యోణితాంగుం గై నొంప 
శెరూ ౨ మేన (్రాణంబు వొఎయును | వెలయు నింగంణున విలసిలు న (డు 
ఇ శేరచాగయుల్ వదటనివాండు | కుగునృద్ధు (డగు బాసహ్లూకునిం గనుంయగాంకు ! 

నెంధవు కొశేబరము( జూచి గాంధారీ దుఃఖించుట 

"కి గబ్బమి నెలఎంగం దలంచి | బలభేదినూవోండు బలువిజిం భొదువ 
కయ క త్యోధనా ౫ భూపతులు | కారడ్డపడగ నుద్దత్ భుజాబరిమిం (?) 
(బెవ నేమి సైంధన్రు శు కబంధ | కలితుంగ్రై యున్నాండుు కౌంలేము అలవి 

వం యాఎ బట్టి తొడిం బడిం బోర | “8 'ల్లైదంబుగం జంసం పొడిగా. దితలి 
దుస్పలక భర్త గున్నింపవలయు | నను పాన మింశేల )” యం గయతో 

౨ రాయ నంగ్రామ రంగమున | జీచి చంపిరి చేలు ఇభారాజవరద ! 
3 గుణ్య మిావాటికేం యె! | జేటిిం జింతింప నిగి బై దే చరత ఘు 
గప్ప నునము వరేనియట్లు | తెలియక యటునిటు తికుపచున్న దియు తగ నఖ) కు ఖయుఐ నడంచి | జాలజప తొక దున్పుంం గ వంగొంాకు | సంగ్ పాస్థుండు చేసిన (ప్రతిక | వలనుగా జేసల వారిశే నింగి బట దుస్సల ఇెప్పిచట్టి | వికి (వై నబుద్ధులు వినుము గంటు గోపల కధ్రీ స్ట మెట్టి ! విజయు 
"జుసై శ్రీంవుగోట్ల కసన్సుతము , | గురుః డర్జుకుని చూరుకొనండు నిక్కంబు, న 2 మిచ్చి (| బళ్లిదుంతై (క) ఓ దీక గ అజా 

b 

(శక అమే | 
(పథ్మొకు విను కవుడ్డ మెస్టీ ? 



య్ర్రీ్వ్వము శ ద్వితీయాశ్వాసము ఆం 

నమరంబు నీకు నసాధ్యంబు, వేగ | యమళనూజుండు గాచు *నటకును బొమ్ము, 

నొమాట వినగజే ! నాథ, సరజ్ఞ్ఞ | ఛామినీ పాంచాల, భాన్యుపతాప 1 

కరణాగతా రృరక్షుణ ధురీణుండు | కరుణ గల్గినవాయ గాంభీర్య జలధి, 

థర్శతనూజుండు ధర్భాళ్ళుం ఢతుల | నిర్శల విజ్ఞాని నృపచ(కన రి 

మజిఃదింిగాయని మ్నాంపలగల(డు | అబిశేనిభ క్రితో నని “లునూ జు 

చెప్పీనబుద్గులు చెవి! జెట్టవై తీ! | నిప్పాట ఎంక నేనేమిసేయుదును 1 

పరికింఎ నానోముఫల మీిట్టిదయ్య ! | ధరణి విశ్శ స్తగా ౬ దలంచి యా పాండు 

భరణీశతనయులు దయశూలి యకట ! | గుర లో? నూల్సి రే దున్దానుకౌర్య 1” 

అనిఫాండుసూనుల నటదూజందొడగొం | గనుగొంకు దుస్ఫల కంజదథాశ్ల | 

శల్యుని కఖేబరము గాంచి గాంధారి దురసిల్లుట 

మొగి గపోలము జేలనోూన బోరగిల | వగి జెడి పడియున్న నాం డు తే ముండు 

పూని యంభాలికాపుత్ర సూనులకు | మేనమామయ్య్యును 'మెజసి రారాజుం 

శేంట్టి శార్యసుస్థితి విలసిల్లీ | (ప్రాపుగాం గర్జ్మ సారథ్యంబుచేసి 

కర్ణ్మశల్యంబులుగాం బల్కి“ట్టి | యక్ష్మ వగంభీకుం డటె మ్యద్రవిభుయ 

మజవనక్ యిటువంటి మహివతినాల్క_- | యుజగ కాకులు తినుచున్నవి కృవ్ల | 

భగదత్తుం జూచితే! పొస్టోతిపేశు | మగంటిమినల వుహాోమహు శార్యధుర్యు 

జలమునం దనపాటి పార్థివుల్లలరె! | కలితయళో రాశి కారుణ్యజలధి 

భూరిశ్రవుని జూడు పుండరీకాక్ష ! | వారకగద్లలు వానిపై ముసరె »x 

అనియిట్లు వే కేల నఖలభూవిభుల | వనజాత్షి గాంధారి వారిజాకునకుం 

జూపుచు సందంద శోకంబునిగుడం 1 గోపించి 'శ్రీశమ్లుం గుత్సితవ్భ ర్తి 

గాంధారీ (శ్రీకృష్ణునకు శావంబొన౧గుట 

వరల వరల కడ్డపడక యికీతి | ఎరసి చ సించితి వక్కటాతగునె! 

నిన్నేవించేసిరి నిఖలకొరవులు ! | పన్న గాధి ఎతల్ప, భావింపవైతి ! 

అన్న దమ్ము! లోన నటపదివేలు | ఎన్నిక6 గలహాంబు లిలవచ్చులోవు 

అతీముణి వారలేమైనంగానిమ్ము, | అటులేకమనక నీవాజిలోపలను 

1 ఈట పోనిమ్ము (క) * ఫీష్ళాదులంవార్సి ఇప్పు విషయ మిట ల్వుప్పము 

13 



దంగి రతీ ఇ న. 

వీవితంటు? 6 ₹ ౧౪ వేయుం శతం | చెదరకపట్టి చంపించితీ గాన 

శ ంంనిత * ము సృదియాణన యేట | భఎనీయపు[త్రులుం భాత్రులునఖులు 

(భాళలు జాతు ౫ బంధుఎర్ల బలు | ఖాస్ట్రతిగా న్యోగ్య కల) యబునేసీ 

చుడియం కలం ౮ గు చూధన, ము, 1 ఎడపళనీవు దొక్కె.వ్యగులేక 

ధరంబాయిా (డవు, తగుణుంంగళాను | గురుభొమి ఏలరీతిం గుందంగల లగు 7) 

అని శాపము ఎ గినఎ్భ యపుస | ఘునముగా గాంధి రిం గనుంగొని పలికి 

“వనుక 7 (థా, యిట్లుకోిం ఏ | వీనుంబుగాంబల్క-6 బేర్ళితోదగుని | 

కెలియవు ుర్ను?ాబే యాగశ్రలకుం | గలదు కాఎ లు, మునిళణనర్యుం బొసలంగె 

బరిఎమైం జత చరణ మిట్లు | ఎరతిం జేసితి విందు సీశేవిగూడె ! 

చలముతో సు ఫవంశ జాతులశెపుడుం | గూ దు 2 రాశయు, వారిం గదనరంగమున 

మద క గుత్తి సురలు ఏ మార్క. లేరు | అదికార! *0బుగా నన్యో న్్ తుల 

మడియుట నక్కంబు మచ్చరంబేల ! | కడు వెగరపడంగ గాంధారి!” యని) 

పలుకుతెంతయుఎని సాండునంటనులు 1 కలనొన 'దేహమిల్ కంపించుచుంటి 

నవనలో (బగికోయాన వోకార్చి | తివి) యేతెంచి యత్యంత యఖ రు? 5 

సచటంయా ఏంటి నయ్మాంబశేయండు | నుచగత్రుండగు ధర్మసూ ఏ కిట్టుయె 
“ ధర్శతనూభి స, థర్శణగరాస, | ఎర్భలవిజ్ఞాన, నీతి ప్రసిద్ధ, 

లీలం ఎచ్యినవారి లెగు యంతీయును | నీలోన నాకు స వెళీంగింపు ” భణ 

“విను ఓ శీ౮ాథ విన్న వించెదను , | ఎనయంగ నిప్పు దేసెజిగిన వారు 
ఛారుణిలో నుతగ విఎతులు | కోరి ఘు ఏదియారుకోోులు మతియు 

నికు ౧వేసత, ఇక్కడి మూలో | యిరువదినాబ్లు వే లిన్నూ టణదియుం 
ఊగి ర చై ధృతరాష్ట్ర డనియె | * గాగడంగ నేగతి పొందంగం గలరు 
ప్ర లా తెలిలొల్ల విఎరింపు” మని | నావూఢ విస్ఫూర్తి రి నాతం డిట్లనియె 

“చలల శరాగ్ని (గేల్చినవారు దివికి | జలమునం బోయి యచ్చరలు నేఎంపం 
చ్యాజ్యు కలషులయి యాఖండలునకుం | బూజ్యులై యుంవరు భూలోకనాథ | 

ఈ నేండాదిగ ముష్పదాఆగు'నేల్రైన యద్దినమున ౫) అని తిక్కన 1 జర్వణ చర్విత (క) షి బాము శై మేని (చ) ఓ భూసాల కా 5 వినింంక్టు (ఖు 



ప్రీంర్యము, ద్వితీయాశ్వాసము ౨౯ 

పొందుగా శస్త్ర బ్ర యిలు తమ్ము ద | నందంద ధలు పడినట్టి భూపతులు 

పొగడ గవ్యా॥ లోకమున కేల్ సౌఖ్య | మగణీతంబుగ గాంచి ఆపతిశయిల్లుదురు, 

స్వామికార్యార్థమై చచ్చిననారు ! ఆ మహేంద్రనమా పలగు భు ! నుంగుదురు 

విదితంబుగా నెట్టిఎధి బున నైన | గదనరంగంబునం * యయిల్ విగిబ 

'వెలసినధర్యుల) విళ్యనన్నుతులు । కలిత గాంభీర్యులు ఘనవుణ్యనిధులు 

అనవిని ధృత రాస్ట్రుంగనె “స ాథులకు | నఘ! య? థుల కగ్న కార్య యులు 

3 

చేయంగవచ్చుడే ! ఛెన్ననే 1” యంకం | బాయక “లికె ప్పాండ (జాడు 

“ సరనాభ్ర నిఖిలజనంబులు ఏర | లరుకుమోణిగ సాహి తౌగ్ను ల ట్ట ప కుల 

జెప్పి ఫురోహితు కేన ౧౫ నుం | దస్పక థాన్మునం దగ నికీశ్షీంచి 

సరవితో విదురసంంయ మ యుత్స్పులను | బరికీంచి యిట్టను. “* భరతవంళ్యులకుం 

దలలోక నాథ యు కిల % ఒంగబుకుం | గం లక్ యిన్ని నంస్కార ల్ సేయు” 

డని యాసతిచ్చిన యంతట శారు | ఎ౧యోాని సామ ముల్ (బౌవ్బూణుల్ చదివి 

వనివడి బుగ్యజుఃపర నంబు చేయ | ఎనక ని రారాజు మొదల, గా 6 గట్లు 

వారికి ఎగ్నీ పొం వృత్తి నీయ | భూరితరంబు ౪ € బొగలయుష్పతిల్లం 

బనిగొని (బహ్మాండ ఫౌండ ఎంతీయును | ఘ5మైన మంటలు గబ్బు గాలోన 

యమతీనూజాతుండు _ ంధభూఎతిని. | గముమొప్ప ౫ 0వ గదించి తాను 

బినుళొన సతులతో వేగంబె కదరి | చని గంగలోపల స్నా ౧౧బు చేసి 

పైసల దిలోదకంబులు భోయునంతం | ౫నుగంది పృథ యును గన్నీరుగ్రమ్ము 

నల్లంత నెలులా త్రీ వర్ల! యనుచు | సెల్లవారును విన నిట్టం ఎలికే 

కర్ణుడు తన కొడుకని వంతి ధర్ష్మజన శతి గీంచుట 

“ ధర్భునందన్క విను తరణితనోజుం | దర్శి మాకును న్మగజుం, డతీయ 

శరమొప్ప నాకు భొస్కరున యంశమున | ఎరవితోం బుట్టిన ఎక్యసంధుందు 

పోయు తీలోదగంబులు శే * ననుచు 1 నాయెడ నంతయు నరీని ఒన్మంణు 

వీవరింగ నరితయు ని 1 భర్శజుంగు | ఇెత్రలు సూడినయ్ట్టు చేస్టలు దక్కి 

భన శోకము బోంగి కన్నీ రువించ్చి | “యినకోటి స తేజ! యినతీనూజాత | 

టలు లలల. దందా. జలం. రారారా 

4 చుందురన దు! 9 సుజయ (నృ 



విం ద్భిపడభారతము 

యెనయ సీషృ త్రాంగ మెజుల లేనై తీ ! | 
న 

శై 
వాంగ లి ఈూ జుగాల టెరికించి కొలిచి | యండరేనె తిగా యుగ్శి శేఎన్ను! 

న గౌ (వాళు 
అని ధర్శజండు గాంద ననిలనందనంయ | ఘనుగ్రాన ఎజయంకుం వలుం ౬ 
కన్నీ దొరల గదద కంయలగులు | విన్ననై తీలవాంచి వెలవెల గుచు ౧ 

దల్లి) దూజుచు ఖర వొరలుచును | 
వో భై సవం! హోకులోన్దార ! | హో భుజబంళూర | య్ధీగంభ్టీర | 
న్యేద. ఎనోట ! నీత్రిబంం $1 | సగ్యినంధుడ ! వై) సంవోరకార | ౫ 
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